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ΡΒΑ͂ΒΑΤΙΟ 

ΑὉ ΒΟΟΒΕΒΙΑΒΤΕΝ. 

ἹΝΤΕᾺΚ Οοάϊοος Οἴξοοβ, φυογαπὶ ψαγίδηῖες ἀείογρῆ δά 1ἰἰδγυπι Εςοϊεπαίτα, ΥἹΧ ρ᾽υγα8 (ηΐ ἀπὸ εἰ 
αἰίεγο ἀς φυϊδυβ ποη δηΐῖδα ἔμ ἀϊέζατα. Εἴογαπὶ ἀδίυγ ΝΟΓΔ ἴῃ γεοεπῆοης εαυεηῖ. (ὐδείεγι ΠοΌδΙ ἀε- 
Βοιδηῖ, δυΐ Πϊ ρεουϊαγε Δ] συϊά ἴῃ 16 Βαδεδηῖ, :ά συοαάις ἰηΐτα ἀεοϊαγαῖαγ. ΕἸρυγα ΠμΠΟΓα 68, δά 40.845 
Π1Π1] εχ δάνεγίο ροηϊζυγ, ἀεῆρηαης Οοά!ϊοοβ 4ὰϊ Γἀδγατὰ ΕΟ] ἤϊε ἱπέδρτυτῃ οοταρΙεέταπίυτ. 

Π|. 
23. 68. 

ο΄ 70, ἴῃ Οδίδίορο Βοιεσι 22. Νόοη οοῃίογίυγ ΠΠΠ ἃ νοῦ. 1. δὰ νογ. 11. ἱποϊαΐ, σΔΡ. 1. 
τοῦ. 

147, Οὐοάεχ Βι:δ]οιῖ. Βοάϊείδης, οἱττι 1[,Δυὰ, Κὶ. οό. πυης Γ,Αὐυά. Οτδς. 309. γιάς γαῖ. δὰ 
7200. Νοιλπάυπι εἰς σης Οοάϊςεπὶ ρῥγοῖογ 1ἱδγος Ῥγονεγθ. Εοο]οπαίξ, ὅζο. σοητ- 
Ὥεγα εἴίατλ 4 Ῥγορῃεῖδβ Μάδ]ογεβ εἴ 12 Ῥυορῃοῖδβ ΜΊΏΟσγαβ. 

155, Οὐοάεχ οἱ. Μεογηλδῃὶ, πλϑιῃ γαπαῦθιβ ᾿ῃ 4106. Οὐπίηεὶ ΕςοΪεἢαίξοη, (δηῖο. (ὐδηξοοσ. 
εἰ ϑαρίοηϊ. ϑαϊοπλοηῖβ. Ὀπάριυβ σοἰυγηη!8 (ογιρίαβ, ἥης ἀμ ππέλιοπα (ὐἀριίαπι : ἢ]ς 
111|ς, υὐ νιάδξυγ, τοίογιρίιβ : λυ] 15 ἃ ΡΓΙΏΟΙΡΙΟ εἴ ῆπ6. δῆοϊὶ εἴδη ἃ πα νοζγ. 7. 
ΓΆΡ. ν. δά νος. στι καὶ γινῶσ.. «. ΨΕΙ. 12. ΟΔρ. ν1}. Ἰποϊυῖ, Ὑιάεταγ ες οι] ΧΙ. 
ΘΧουηῖ5, νοὶ ΧΙ. ἸΠΘΌΠΕΙ5. β 

157, Α νοοδὅ. στι συ νετ. 6. (4Ρ. ν. Δὰ νος. καὶ ϑυμῳ νετ. 16. ε]υἴδεπι οάρ. ἱποϊαῦ, πεοποη 
ἃ γΟρΔΌ. τεποιήμενον ἐπι ΨΕΓ. 16. (4Ρ. νἱΠ. δὰ νος. «.. νεντάν καὶ οἱ νεκϑοι ψΕΓ. 5. (ΔΡ. ἰΧ. 

Ἔχοϊυΐ. ἀοίμηϊ οπληΐδ. 
159. 161. χ48. 

252. 253. 254. 
261. 96. 

)9ο8, (ὐοάοχ ΕὌΡΘΩΙ 11. τε ὈΓΔΏΔΟΘΙΙ5, (50 0}}} ΧΙΙ. ἴῃ συλγίο τηλ]ογθ. Οοηδηος Εσςοϊεῆ- 
αἴϊεῃ ουπὰὶ Ἰηϊεγρτγοίδτίοπα. Ταχίυβ [6 Γ18 π]4) γι θι1.5, Ἰητογργόϊδῖο πυ]Πογυ5 (ΟΓΙρΡίΆ 
εἴ. ϑοβοῖία ηιιδ (15 οοριοίᾳ {πηΐ, ἱποϊρίαηϊ : Ταδὲ εφη Σολομῶν, ὁ τὰ Δαυιδ υἱος, βα- 

σιλεὺυς τε του Ἰσραῆλ, καὶ τὴν κατοικίαν ἔχὼν εν Ἱερεσαλήμ. Νὰ εἰς (ὐαριτὰπλ ἀϊπιηέϊιο. 

299, Οὐάεχ Μαιίςδηυς 1694. τηοπιδγαηᾶοειβ, ἰῃ 4ἴ0 ἔοι ΧΙΣῚ. ΟὈπίϊποει Εςοϊοπαῆεη 
ουπὶ Εχροπεηοηιδυς Οτερογι ΝΥΠξΩὶ εἰ δ]ιοσαπυ. ΑΒ ἴπϊτῖο τηυτυ5 εἰξ, (εἀ ᾿ποῖριὶῖ 
ἃ ΜΕΓ. 7. ΟΔΡ. ἱ. ἴῃ νεΓδὶ5 ἕκεὶ αὐτοῖ ἐπιςρεψνουσι του τορευϑηναι. Ὠοἤηϊς δα βη. (Δρ. νἱΐ. 

ΕὈΙΤΙΟΝΕΘ, 489 ἴῃ ρεϊογίδιις Π|5τῖ8, εαίδθηχ ἴῃ μος αύοαια σοηία ]!. 

ΡΑΤΆΕΒΘ εἰ ΘΟΚΙΡΤΟΚΕΒ ΟΚΖΕΟΙ μάθη ἔστε οἰζαπίυγ, ΄υϊ δά Ῥγονογδίογαμι Γἰδγυηι, ΡΏΠ]οης αυϊ- 

ἄεῃλ ἐχοθρῖο. β 

ΕΚΘΙΟΝΕῈΘ αὐ Βὶς ςοηξεγυπίυγ ἔππὶ Αγηχεπα εχ τς Οοαϊοῖδυβ ϑογρὶὶ Μαΐες, εἰ ψεῖυβ. 1,τῖπᾶ : 
Ροήϊογιοσγ νοῖο, εχ (ὐουηπγεηΐδγιο 8. ΗΙΕΓΟΏΥΠΊ, ἃ Ματγίιδηθο βὐϊῖο, οοπιρι δῖα, συο 

ἰοπῖς ῥγοχίπιθ πιδηδγις δηλδιρίίυγ; (ΟΠςεῖ δη Ἰραηηια ἔπεσι ἤεγβο ἤζείς Παίϊοα, 
4υδπὶ νείξεραηλι8, Δἢ 4114 γεσθῃβ εἴ σοηζυ]ο δ Η]ΘγΟη το ἱρίο δάογπαῖδ, Δἢ ὃχ 
ΗἩξςεθτγξο, Δῃ οὃχ 70 [ηϊεγργεῖ. πο οὔληϊηο οοηῖδϊ ποῦ ογυάιοβ. Εδηὰ (ἀπλδη {Ὁ 
ποζηϊης γοΐοσιβ Γ,δπο Ἰάεο οἷϊανὶ, χυοὰ ἱπίεγ δαδδίιοσι Εχαρηιομα ὅτε. Ἰοσατη 1η- 

νεπογιῖ, Υιάς ϑαθαῖ. Δάπηοηϊξ. ργῶν. δὰ 1ἰδγαπὶ Εςοϊοεβαῖζα. 

). Ῥ. 





ὰ Ὁ Ι. 

8. “πορεύονται, ἐχεῖ αὐτοὶ ἐπιςρέφεσι τῇ “σορευϑῆναι. 

15. 16. 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΊῊΗΣ. 

, ΡΉΜΑΤΑ ᾿Ἐχαλησιαςϑ8 υἱδ Δαυὶδ βασιλέως Ἰσῥαηλ ἐν Ἱερασαλήμ. Ματαιότης ματαιοτή- 

των, εἶπεν ὁ ̓ Εχχλησιαςὴῆς, ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ “πάντα ματαιότης. τίς περίσσεια τῷ 

ἰγϑρώπῳ ἐ ἡ μόχϑῳ αὐτῷ ὦ μοχϑεῖ ὑπὸ τὸν ἥλιον: Γενεὰ , ὶ χ ἕ ἀνϑρώπῳ ἐν σαντὶ μόχϑῳ αὐτᾶ ᾧ μοχϑὲε τὸν ἥλιον; Γενεᾶ ππορεύεται χαὶ γενεὰ ἔρχεταί, 
“’΄)ὺΞόσχἜς φρο 3 Ν, 9." Ψ Ἂ, 9 ΄ ες ς φ΄ ςὦΦᾧὉ ΝΗ 3 Ν, . 9 ὍὉ 

χαὶ ἢ γῆ εἰς τὸν αἰωνγὰ ἐφῆχε. Και ἀνατέλλει ὁ ἡλιος Χαὶι δύνει ὁ ἥλιος χαϊ εἰς τὸν τόσον αὐτῷ 
Ψ 2, ν"Ν 3 ή 3 ρ ,’ Ν ΄ Ν ῥιῷ Ν ΓΥ Χο ρῳ " 

ελχει" αὐτὸς ἀνατέλλων ἔχει πορεύυετᾶι προς Νότον, χαὶ χυχλοι προς Βορραν’ ζυχλοι χυχλὼν 
΄ ἐν “Φ . 3): “2Ζ[.΄ 9. Ὁ Σ .“. ρ-  ΄ ς ἦ ΄, "ἐς 

πορεύεται τὸ πνεῦμα, χαὶ ἐπὶ χύχλους αὐτϑ ἐπιςρέφει τὸ νεῦμα. Πάντες οἱ χείμαῤῥοι σο- 
φ’ 3 ", φ ͵με φ, 3 Ἅ 9 φ΄ 9 --. ἴ ς 4 9“ 

ρεύονται εἰς τὴν ϑάλασσαν, χαὶ ἡ ϑάλασσα ὃκχ ἐςιν ἐμπιμπλαμένη" εἰς ἀὸν τόπον(δ) οἱ χείμαῤῥοι 
Πάντες οἱ λόγοι ἔγχοποι, ἃ δυνήσεται ἀνὴρ 

τϑ λαλεῖν χαὶ ἃ 
Ν ᾽ὔ ιν Ν, ᾽’ Ν »,»Ν 7 ΕΝ Ν ᾽ὔ Σ ᾿ ϑ » 

τὸ γεγονός; αὐτὸ τὸ γενησόμενον" χαὶ τί τὸ πεποιημένον; αὐτὸ τὸ σοιηϑσησόμενον' χαὶ οὐχ ἔς! 

πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον. 
4 "Ὁ ρὦ 7 ϑᾺΜ ε ρο 3 δ, ͵ ρ ΑΝ γά ρο 9 φ,’ 

αἰῶσι τοῖς γενομένοις ἀπὸ ἔμπροσθεν ἡμῶν. Οὐχ ἔς! μνήμη τοῖς πρώτοις, χαί γε τοῖς ἐσχάτοις 

γενομένοις οὐχ ἕςαι αὐτῶν μνήμη μετὰ τῶν γενησομένων εἰς τὴν ἐσχάτην. Ἐγὼ ᾿χχλησιαςὴς 
3 ’ ᾿, 9 ἹἋ 9» ", 3 ε 7 Ἃ» Ν 4 ρ 33 [ων ἃς ἰιν 

ἐγενόμην βασιλεὺς ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν ᾿Ιερασαλήμ. Καὶ ἐδωχα τὴν χαρδίαν μᾶ τῇ ἐχζητῆσαι χαὶ τϑ 

χατασχέψασϑαι ἐν τῇ σοφίᾳ “περὶ πάντων τῶν γινομένων ὑπὸ τὸν δρανὸν, ὅτι περισπασμὸν “ο- 
. » ε Ν » ε νμ ο 2 ΄ κ- » 2 » “Ὁ Ψ ΄ Ὗ 

γηρὸν ἔδωχεν ὁ Θεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τῇ περισπᾶσϑαι ἐν αὐτῷ. Εἶδον σύμπαντα τὰ 
ποιήματα τὰ πεποιημένα ὑπὸ τὸν ἥλιον" χαὶ ἰδὲ τὰ σάντα ματαιότης χαὶ προαίρεσις πιγεύμα- 
τος. Διεςραμμένον ἃ δυνήσεται ἐπιχοσμηϑῆναι,, χαὶ ὑςέρημα ἃ δυνήσεται ἀριϑμηϑήναι. ᾿Ἐλά- 

1. Ῥήματα]) ἔπμα, 206. 
11. Ματαιότης--- ᾿Ἐκκλησιαςὴς] α οὐπὶ ἱπίειτηοά. 23. (52. δά- 

(οτἱρι. ἴπ τηᾶγρ. ΔΌ εδὰ, τ.) ματαιοτήτων 1"---ματαιοτήτων 29} 

α Αἰτοσιῖτ. οὐπὶ ἱπίειτηοά. 1.7. ματαιότης ματαιοτήτων 22] καὶ 70. 
α ματαιοτήτων Αἴδδη. 1. 9)ς. τῶ πάντα] καὶ πάντα Ἑυΐεῦ. Ῥγαρ. 
Ενδηρ. Ρ. ς22. Ὁ μιγίοῖα. 11. 481. εἴ α΄. ματαιότης υἱι.] ὦτμός τότ. 

ΠΙ. Τίς τερίσσεια) τι περισσεία τοῦ. 

2532, 243, 261, 296, 298, 299. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. ». ἐ πλησθήσεται 
ὀφθαλμὸς} οφϑαλμος 5κ ἐμπλησθήσεται 147, 1.ζὉὥ. ὀφϑαλμὸς] 
ΡΓατηἶτ. ὁ 298. καὶ οὐ πληρωθήσεται) καὶ οὐ πλησϑησεται 23, 
τού, 261. ἃς ἀπὸ ἀκροάσεως] ες τῇ αἀκεσαι 23. ῥτγαπιῖτι. τὸ 298, 

ΙΧ. τὸ γενησόμενον} το γενηϑησομενονΖοῳ. χαὶ τί τὸ] καὶ 
Ομιγίοί. 11..)γ8. καὶ ἐκ ἔς!] α και 70. 

Χ. Ὃς λαλήσει] ὁ λαλησει 22. ὃς αν λαλήσῃ τού. ὃς ἂν λα- 

ΙΝ. καὶ ἡ γ5] ἡ δὲ γη 298. καὶ ἡ γῆ δτο. δὰ ἤπ. σοι. καὶ γ λήσει 2Ζ6ι. φιοά ἰοφιαίεγ Ψεῖ. 1.21. ἤἼδε τῶτο] εἰ δὲ τὰτο γο. «δου 
δ᾽ ἴρηκεν εἰς τὸν αἰῶνα Β4Π]. Μ. 11. ςοο. β τῆτο 209. καινόν ἐςιν] α ἔξιν 299. ἤϑη γέγονεν] ρτγαβγηϊτῖ. αὐτὸ 

23. Ργαπις. ὃ γο. ἐν τοῖς αἰῶσι] Βαδεῖ ἐν ἴῃ ομδγ. πιΐποῖς Αἷςχ. 
τοῖς γενομένοις) , γενομένοις 7ο. τοις γεγενημένοις 208. 
προσϑεν ἡμῶν] κα ἀπο τοῦ, 147, 1ς9, 2ς2, 254) 26:1, 298, 299. 

ΟΥ̓, Καὶ ἀνατέλλει ὁ ἥλιος] α καὶ τού, χ6τ.κ Οτίμων (οἱ Ν εῖ. 1Δϊ. 

εχ Ὁοπιηεηῖ. Ηϊεσοθ. χκαὶ ϑύνει) α 22. ὁ ἥλιος] α 23: καὶ εἰς 
τὸν---αὐτὸς] α οὐ ἰηϊεττηςά. ΟἸυγίοῇ. ΥἹ. 46ο. καὶ εἰς τὸν δζεο. τὰ 

Ὃς λαλήσει χαὶ ἐρεῖ, Ἴ1δὲ ττο χαινόν ἐςιν ; ἤδη γέγονεν ἐν τοῖς 

8" 
απὸ ἔμ- 

Ὁ 
ἢη. ςοιη. ἴεᾳ. ] ἀνατέλλων πορεύεται κατὰ ὲ δύσιν, καὶ κυκλοῖ πρὸς βοῤ- 
ῥᾶν, κυκλῶν χυχλοῖν καὶ εἰς τὸν τόπον αὐτὰ ἕλχει. ϑανετ. ἰη (δῖ. Νῖς. 

ἴοπ. '. Ρ.33.- αὐτὸς ἀνατέλλων) ἴγ. 23, 70, 16τ, 248, 22, 2ς3, 
296, 298. (πρὶ. ΑἸεκχ. αὐτὸς ἀνατέλλων Ἐκεῖ] ἐξ ογἑ μων {6 δὶ 

γεῖ, 1,41. υν᾽] ἔργα. 

ΝΙ. Ἐκεῖ πορεύεται] ἐχπορευεται 147, τις, ἴ 59. ΑΙά. 

ΟΠ γίοἵ. 1. οἷϊ. πρὸς Βοῤῥᾶν] προς Βορρα 111. εἰς δύσιν ΟΠγίοί. 
Ι. εἰ. κυχλοῖ κυκλῶν] χυκλοι κυκλον 70. κυκλῶν ὅζο. δὰ ἤη. 
ςοῃ,.] χυκλῶν καὶ εἰς τὸν τόπον αὐτῷ ἀνατέλλει. ΟἸγίοίς 1. οἷϊ. 

πνεῦμα 13] α τὸ Οοπιρ. αὐτξ] αντο 70. 
(ας) 68. επιζρέφεται 150. 

ΨΙΙ. ἐκ ἔςιν] ἐκ ἐγαὶ 11, κτς7, 2 ζ4, 296. πῇ ἐμπιμπλαμένη) ἐμ- 

πιπλαμένη 70, τού, 1ς9, 161, 248, 22) ὁ μα » 208., Οοπλρὶ. ΑΙά. 

ὃ 

Α ἐκεῖ. 

τὸ 
. ΄ ᾽ ’ 

ἐπιςρέφει] ἐχποῤβευεῖ 

ΑΙεχ. εἰς τὸν δες προς τόπον 23. ν 17, 2ςζ5, 2ζ3, 254. 
ΑΙεχ. . ἐπιρρέφεσι] ἐπιξρεψεσι 147, 1ς 7» 10. ΑἸά. απορρεφεσι 
252. τῇ 5 πορευϑῆνα!) πε πορευϑηναι 147. 

ΝΠ. Πάντες οἱ λόγοι ἔγκοποι] Ονιπέ: “ένπιονε: τανε: νει. 13. 

οὐ δυνήσεται} οὐ δυνησηται τζ.ῷφ. οὐ δυνήσεται ἀνὴρ τὲ λαλεῖν] αϑυ- 
νᾶτον ἐξὶν ανϑρωπον ἐχνιχῆσαι λέγοντα 252. τπηᾶῦρ. (ΕΠ 5γπ). ἰεϑεῖο. 

ΓΙ. Ηεχαρὶδ ἴῃ ΪΙος.) τὰ λαλεῖν] τετες λαλεῖν 208. καὶ οὐ πλη- 

σϑήσεται) καὶ οὐἈ ἐμπλησθησιτᾶι 23, 68, 70, τού, 1τς7, 16:1, 248, 
νο:. ΠΙ. 

ΧΙ. γινομένοις] γενησομενοις 23, 70, 147, 180. ἰεχ. ἐν 4 μὲ γαμεῖ 
πὶ Ν ει. 1.21. ἐκ ἔξςαι αὐτῶν] βκ ἐςὶιν αὐτῶν ἫΝ 5χ ἐγὶν αντοις 

43, τού, 26τ. (οπηρί. οὐκ ἐγαι αὐτοις 68, 70, 147, 157» 10, τότ; 
248, 2.2, 253, 298, 299. ΑἸά. Αἴδεχ. ποη ἐγ εἰς Ν εῖ. 1,λῖ. 

γενησομένων) τῶν γενομένων 299. τῶν γενηϑησομένων ΑἸοχ. 
ἐσχάτην) εἰς τα ἐσχχατα 2098. 

ΧΙ]. ἐπὶ ; Ἰσραὴλ] αᾶπι τού, 147, 127, 2:4) 261, 298, 290., 
ΧΙ]. τῶν γινομένων} τῶν γενομένων 147, 157, τ60, ιόι, “48, 

252,23, 206, 298. (ομρ]. Αἰά. ΑΙεχ. . ὑπὸ τὸν --τὰ πεποιημίνα ἴῃ 
οοτη. ε4.} αὶ οὐπὶ ἱπϊετηοά. τού, Ζόῖ. ὑπὸ τὸν ἐρανὸν] υπο τον 
ἡλιον 23, 147, 1ς7,) 1ς0, (ι6ι. παν, 252, 2.3, 2093, 2900... ὅτι 
περισπασμὸν] οτι ἀσχολιὰν 252. τηᾶγγ. ἦσης δ βεπέίονεοι Ν εἴ. 1.,2ϊ. 

τῶν ἀνθρώπων) τε ἀανϑρωπε 552, 2:3. Αἴεχ., τῷ περισπᾶσϑαι] τε 
ασχολεισϑαι 252. ΤΠΔΓ,. κέ ἀϊβεπάσπιαν γᾷ. 1Δῖ. 

ΧΙΝ. Εἶδον] ρταιπιϊι. καὶ 299. ἴϑον ΑΙεχ. τὰ καντα], τὰ 

147, 1ς9, τότ, 248. (πρὶ. ΑΙά. καὶ προαίρεσις] καὶ ατμις καὶ 
γομΉ ἄνεμα 252. τοᾶγρ. (ΕΠῚ ὅγπι. ἔεγε ἰεᾶῖο. Οἱ. Ηεχαρίδ.) 

ΧΥ. Ηἰς εἰ ἀυο ἴεᾳ. νεγίυβ ἀείιπε ({ἸΡΡΙεπτιγ ἴῃ πιᾶγρ. δ αἱ. π}.} 
τοό. δΔιερραμμένον) διεςραμένων (ῆς) τοῦ. τηᾶγρ. ρεγυεω: Υ εἴ. 
1,2ἴ. καὶ δυνήσεται τ" ---ἰ͵ ϑυνήσεται 2] α αἰϊεγυῖτ. οὐπὶ ἱπίειπηοά, 
1οὅ. πιᾶγρ. ἃ δυνήσ. ἐπικοσμ.} ὶ κατευϑυνϑήσεται ΒΑΠ]. Μ. ἱ. το4. 
ςΧ 

τῶν 
᾽ 4 

εἰς τὴν 

πλησθήσεται ὀφθαλμὸς τῷ ὁρᾷν, χαὶ ἃ πληρωθήσεται ὃς ἀπὸ ἀχροάσεως. Τί 

δ92:: 

͵ ΤΩΣ 

ὩὩ "  )' τ 

.« ἡἰ κι; 
ἦι. Ψ 
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͵ 
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᾿ς πολλὰ 26ι. 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. 

λησα ἐγὼ ἐν χαρδίᾳ μδ, τῷ λέγειν, ᾿1δὲ ἐγὼ ἐμεγαλύνθην, χαὶ ποροσέϑηχα σοφίαν ἐπὶ πᾶσιν οἵ 

ἐγένοντο ἔμπροσϑέν μου ἐν ἱἹἱερεσαλήμ' χαὶ ἔδωχα χαρδίαν μου τῇ γνῶναι σοφίαν χαὶ γνῶσιν. 
Καὶ καρδί α μου εἶδε πολλὰ, σοφίαν χαὶ γνῶσιν, παραδυλᾶς καὶ ἐπιςήμην' ἔφανων ἐγὼ ὅτι χαΐ γε 
τᾶτό ἐς! προαίρεσις πνεύματος" Ὅτι ἐν τ΄ὐλήσει σοφίας πλῆϑος γνώσεως, χαὶ ὁ προςιϑεὶς 

γνῶσιν, πρόσθ θήσει ἄλγημα. ν᾿ 

ΕἾΠΟΝ ἐγὼ ἐν χαρδίᾳ μου, Δεῦρο δὴ πειράσω σε ἐν εὐφροσύνη, χαὶ ἴδε ἐν ἀγαϑῷ" καὶ ἰδὲ καί 
γε τοῦτο ματαιότης. 

ἣν ΄ Ψ Ν᾿, Ν κι 3 ά ΄ ἰων ρὸ 

Τῷ γέλωτι εἶπα, Περιφοραν, Χαὶ τῇ εὐφροσύνη, Τί τοῦτο ποιεῖς: Καὶ 
΄ 959 ἐε ε ΄ ες ν ’ Ν ΚΝ’ 3 ΄ 

κἀτεσ χει δ εν εἰ ἢ χαρδί ἴα μδ ελχύσεν ὡς οἶνον ΤΉΝ σαίχα μᾶ, χαι καρόῖ (Ὁ ΜῈ ὠδήγησεν ἐν σοφίᾳ, 

σιν ὑπὸ τὸν ἥλιον, ἀριϑ μὸν ἡμερῶν ζωῆς αὐτῶν. 

᾿χαὶ τ χρατῆσαι ἐπ᾿ εὐφροσύνην, ἕως ὅ ἴδω ποῖον τὸ ἀγασὸν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀγϑρώπων, ὃ ὃ ποιῆσε- 

Ἐμεγάλυνα ποίημά μδ, θκοδόμησά μοι οἴκους, 
Φ ’ φ΄ ϑ μο ϑ 4 φ 74 

ἐφύτευσά μοι ἀμπελῶνας, ᾿Εποίησά μοι χἥπες χαὶ παραδείσες, χαὶ ἐφύτευσα ἐν αὐτοῖς ξύλον 

γᾶν χαρπᾶ. ᾿Ἐσοίησά μοι χολυμδήϑρας ὑδάτων τῇ ποτίσαι ἀπ᾿ αὐτῶν δρυμὸν βλαςῶντα ξύλα. 
᾿Εχτησάμην δόλες χαὶ παιδί ἴσκας, καὶ οἰκογενεῖς ἐγένοντό μοι, χαΐ γε χτῆσις βεχολίβ χαὶ ποιμ- 
γίβ πσολλὴ ἐγένετό μοι ὑπερ πἄντας τὰς γενομένους ἐμπροσϑέν μου ἐν Ἱερεσαλήμ. Συνήγαγόν 

μοι χαΐ γε ἀργύριον καΐ γε χρυσίον, χαὶ περιδσιασμὲς βασιλέων χαὶ τῶν χωρῶν" ἐποίησά μοι 

ἄδοντας χαὶ ἀδόσας, καὶ ἐντρυφήματα υἱῶν ἀνθρώπων, οἰνοχόον χαὶ οἰνγοχόας. Καὶ ἐμεγαλύνϑ ς , (, θυφημαᾶατα υἱῶν ἀγϑρωπων, Χχ οἰγοχοᾶς. αι ἐεμεγαλυγϑην 
“ ΖΩ. . 7 ν 7 ΣΝ Ψ, ΄ 2 ε δ ᾽ὔ ᾽ 

χαὶ προσέϑηχα παρὰ “πάντας τὰς γενομένους ἀπὸ ἔμπροσθέν μου ἐν Ἱερεσαλὴμ, καί γε σοφία 

μου ἐςάνη μοι. 

ἐπικοσμηϑῆναι} ργβπηϊῖ, τὰ 23, 161, 2483, 252, 296. (ομηΡὶ. 
ϑηναι 153. τὰ χοσμηϑῆναι 261, 298. ΑΙεχ. καὶ ὑςέρημα] εἰ ἐπι- 
"πἰπιμο Ν εῖ, 1Δῖ. οὐ δυνήσεται 2.1, 680 ἀριϑμηϑῆναι!] ργαουλἶ, 
τα 68, τού, τότ, 248, 2ς2.) 2ς3,) 261, 206, 2098. (Ποπιρὶ. ΑΙΪοχ. 

ΧΥῚ. ἐν καρδίφι} ἐν τὴ καρδια 68, τού, τότ, 248, 2ς2, 208, 290. 
Οοπιρὶ. Αἰεχ. τῷ λέγειν] ῥγαβιηῖ. ἐν 23», 147, 157, 150, 299. τῇ 
λέγειν τότ, 248. Οοπιρ. Ἰδὲ ἐγὼ] τ. 161, 248, 2ς2, 2ς3, 296. 
Οοπηρὶ. Αἰεχ. κα εγω 29ῷῳ. οἷ ἐγένοντο] τοῖς γοίνομενοις (ἢς) 23. 
τοῖς γενομένοις (161. τηᾶγρ.) 2ς3. οὗ δὴ ἐγένοντο ΟἸεπη. ΑἸεχ. Ρ. 3 ςο. 
ἔμπροσϑέν. μου] α μου 147, 1.90. καὶ ἔδωκα ὅτε. δὰ ἤη. ςοπι.} ρο- 
ηἶξ ΡοΙ γνωσιν Ἑσοπ,. 64. 23, 252, 24. (Οπιρὶ. ΑἸεχ. Ν᾽ εἴ. 1,41... 68, 

τιοό, (1ό:. τἀάϊϊτ. ἴῃ πιᾶγρ. ομη 158 σοφιαν καὶ γνωσιν) 248, 2ς3, 261, 
206, 298. ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ; καρϑίαν μα} ῥγαιπιϊτῖ, τὴν 23. 

ΧΝΙ]. Καὶ καρδία μου] καὶ ἡ καρδια μα 298. ΟἸεπ,. ΑΙεχ. 1. εἰϊ. 
εἶδε πολλῶ] ιδὲ πολλα 23, 1ς7). Αἰεχ. ηδὲ (οὐ ΠὉ πολλὰ) τοό. 

πολλὰ, σοφίαν] ἠολλην σοφιαν 208. σοφίαν) καὶ 

γε σοφιὰν 23. παραβολὰς] Ρτγαηϊ. καὶ τού, 261. περιφορὰν ΑἸεχ. 
ἐγτογέ: Νεῖ. 1,Αἴ. καὶ ἐπιγήμη»] καὶ ἐπιςημᾶς 147, 1ζ9. εἰ βκίεἰ- 
απ Ὺεῖ. 1.21, καὶ ἐπιςήμην' ἔγνων ἐγὼ] καὶ ἐπιςημην ἐγνων' (ῆς, 
οπλ Ὁ ἐγω) 23, 252. ἔγνων ἐγὼ] α εγω 68, τού, τότ, 248, 2ς3, 
26:1, 296. Οὐομιρὶ. ΑΙεχ. ἔγνων ἐχὼ ὅτι) ἔγνων ἔτι" ΟἸεπι. ΑἸοχ. 1. 
οἷ. καί γε τᾶτό ἐς!]} τατο καὶ γε ἐξὶ 1οό. καὶ γέ ἐξὶ τατο ,147, 
157) 1ζ0. πρὸς ΤΕτο εἐςξὶ 161. τηᾶτρ. κῶἂὶ τᾶτο 298. τροαίρεσις 
ποιεύματοςἿ νοημα ἀνομξ 161. τηᾶξρ. 

ΧΥΠΙῚ. Ὅτι ἐν πλήϑει] οτι ἐμπλησϑὴ 14). πλῆϑος γνώσεως] 

πο ζαγογὶε  Ν εῖ. 141. καὶ δ' προςιϑεὶς] και ὁ προτιϑεις 11]. 

καὶ ὁ τπροσϑεὶς Αἴμαη. 1. ὅ2ι. γνῶσιν] γνωσει 11]. τροσϑήσει) 

τροτιϑήσιν τιοό. τροςιϑησιν 298, 299. Αἴμδη. 1. οἷϊ. ἀρροπὶ Υ εἴ. 
1“1. 

χοσμη- 

1. ἐν καρδίᾳ μου] εν τη καρδιὰ μα 147, 139. 298. πειράσω σε) 
σείρασαι ὡς 229. καὶ ἰδὲ] καὶ ιδὸν ἐγὼ 23. εἰ υἱάεδο Ν εῖ. 1,Ξϊ, 

καὶ ἴδε ἐν ἄγαϑῳ] και ἐν αγαϑοις 298. τἰάεδο ἐπ δοπο. Οτίρεη. 11]. 38. 
καί γε τῦτο} α καὶ 147, 17» 1ς9, 299.  τδτὸ 2ς3. γέγονε τοῦτο 
ΑΙά. 

11. Τῶ γέλωτι] τω δὲ γελωτι τού, 261. 
23» 298. Περιφορὰν] αν» Νοῖ. 1,2ῖ. 

ἀφροσυνὴ 223. 
ΗΠ]. Καὶ κατεσκεψάμην---σάρκα μον] Ορηβάετανί ἐπ εοναἷδ πιξο πιὰ 

ἐγαάεγεπε πα οἷπο σαγπεα πεᾶπι Ψεῖ. 1.Αῖ. εἰ ἡ καρδία μου] ἐν καρδίᾳ 

εἶπα] εἰπὸν 1479, 159, 
ἐν τῇ εὐφροσύνῃ] ἐν τὴ 

ἐμου ΑἸεχ. ἑλκύσει] ἐχλύσει το. Αἰά. ἔλκύσειν ΑΙεχ’ ὡς οἶνον] 
Ἔ νεον 23. εἰρ αἶνον ΑΙεχ. καὶ καρδία μου] καὶ ἡ καρδια μου 43, 
τού, 298, 299. . ὡδήγησεν] -[- με 68, τοό, 147, 1:7, 1589, ιόι, .48, 
“οὔ, 2ρο. Οοτηρὶ. ΑΙά. ἀεάκμκίε πὸ ει. 1Ατ. καὶ τοῦ χρατῆσα!ι)} 

23. καί γε χρυσίον] α και γε 23. 

Καὶ πᾶν δ ἤτησαν οἱ ὀφϑαλμοί με, ὄχ ἀφεῖλον ἀπ᾿ αὐτῶν" ἐχ ἀπεχώλυσα τὴν 

χαὶ τῷ χράτειν 23) 253. ἐπ᾽ εὐφροσύνην] ἐπ᾿ εὐφροσυνη 1Π], 23, 
ιοό, τς7, 161, 248, 252, 2:4, 298. Οοτηρὶ. εν ἐπισημὴ 233. ἐπ᾽ 

ἀφροσύνη ΑΙοχ. ἐπ βείμδαπι Ν΄ εἰ. 1,Δϊ. ἕως μ᾿ ἴδω} εως καὶ εἰδὼ 298, 

209. τῶν ἀνθρώπων] τε ἀνϑρωπου 23) τού, 2:3, 2Ζό:, 2οό. ΑΙεχ. 
ὃ ποιῆσεσιν] ὃ ποιεσιν 147, τξο. ΑΔ, ἀριϑμὸν ἡμερῶν] εν αριϑ- 
μὼ πμιξθν 83... αριϑμων ἡμερῶν τζς. ζωῆς αὐτῶν] ζωης αυ- 
Τὰ 200. 

ΤΥ. ᾿Εμεγάλυνα ποίημά μ8} Μαρηϊβεαυὶ κεἰλὶί ορς πρσεπι Οτὶ- 
ξεῃ. 1. οἷ. ποίημά μου] ορετα πιεα Μεῖ. 14ῖ. μοι οἴκες  τοιημα 
με 2ος. ἀμπελῶνας] ἀμπελῶνα ΒΑΠ]. Μ. 1. 487. 

Ν. καὶ ἐφύτευσα ὅτε. δὰ ἔπ. σοπ|.} α ΟΝγίοίξ. [,. όο4. 
καρπΒ} σαν καρποῷορον 23. σαγκαρπὸν 208, 200. 

ΝΙ. τῇ ποτίσαι} τε ποιήσαι τότ. τηᾶγγ. τὰ ποτίσαι τς. δὰ ἔη. 
οοπι.} α Ο γγίοξ. 1. οἷ. ἀπ᾽ αὐτῶν] ἐν αὐτοις τότ. πιά. βλα- 
σῶντα ξύλα] βλαςωντα τα ξυλα 298. 

ΝΙΙ. δάώάλες] παιδας (πιαγξ. δελες) 296. δαλας 299. καὶ οἶκο- 
γενεῖς ἐγένοντό μοι] καὶ ἐγένοντο μοι οἰκογενεις 2:3. καὶ γε--ἐγέ- 
νετό μοι] ἐγένετό μοι ποίμνια καὶ βεκόλια ΟἸγίοίξ, χί. φο. καί γε 
κτῆσις] καὶ γε χτισις 1ς9. καὶ γέ χτήσεις 261. κ καί γε ΟἸ γίοί, 

ἴ:, ὅο4. βεκολίου) βεκολειὼν 43. βακχολιων τού, 561. ΟΠγίοί. Ι. 
εἶ, καὶ ποιμνίου] καὶ ποιμνίων 23, τού, 261:. Οιγίοίξ, ἰος. εἶξ, 
πολλὴ ἐγένετό μοι] πολλαι ἐγένοντο μοι “ότι. ἐγένετο μοι πολλῆ 408. 
α πολλὴ Ομιγίο. 1. τίς. ὑπὲρ πάντας ὅτε. δὰ ἤπ. οοπ).] ΘΙ: 
[οἵϊ. 1. οἶς. 

ΝΠ]. Συνήγαγον--- χρυσίον] συνήγαγον ἀργύριον καὶ χρυσίον ἶσα 
ψάμμῳ ΟἸυγίοῖ. Ι. εἷς. (ΟΕ. χί, 90.) καί γε ἀργύριον] κα και γέ 

λγε Ιού, 147, 1ς7,) 1ξ0, 261, 

209. τ καὶ εἶδον ὅτι πάντα ματαιότης Ομγίοῇ. χὶ. 9ο. καὶ 
περιεσιασμὲς} - πολλὲς ττ Οοαϊςεβ δεγρῖ. καὶ περιεσιασμὲς--- 
χωρῶν] κα οὐπὶ ἱπιειτηεά, Ομ γίοί. 1]. οἷ, βασιλέων] βασιλεὼως τοῦ. 
καὶ ἐντρυφήματα] κα χαὶ 254, 2098. καὶ ἐντρυφήμ. υἱῶν ἀνϑρώπ.] 
ἐπ σε α δ ογωνε ἀορείπι Οτίφεῃ. 1. οἷ α ΟἸγγ ΟἹ. 1. οἷς. 

ϑρώπων] νων τῶν ανϑρωπὼν 23, 254. νιῶν τῇ ανϑρωπε 68, τού, 1.4.7» 
1:7» 169, 161, 248, (252. υἱ νἱάἀετυγ.) 2:3, 261, ἀφο. Οοπιρὶ. ΑἸά. 
ΑΙεχ. οἰνοχόον] οινοχοῖς 1Π], 23, 1οό, 2ς4. 296, 298. Ογγίοῖ. 
χὶ!, τς 6. χαὶ οινοχοες 253. καὶ οἰνοχόας] και οινοχοεσας 23,253. 
Ομεγίοί. 1. οἷν. 

ΙΧ. Καὶ ἐμεγαλύνθην] α καὶ τότ, 248, 2:2. Οογτηρί. καὶ προσ- 

ἔϑηχα] - σοφια 147, 1.9. -“ σοφιαν 1ς7, 2οῳ. ΑΙά. τοὺς γενο- 
μένους} οὗ ἐγένοντο ,οϑ. ἀπὸ ἔμπροσθέν μου} λα απὸ 23, τού, 147, 
1ς7, 10, 1όϊ, 248, 22, 2ς3, 254, 261, 296, 298, 299. (οπηρὶ. ΑΙά. 

ΑΙεχ. καί γε σοφία μὲ] και ἡ σοφια με 2:2. κα μα 108. 
Χ. Καὶ πᾶν] α και 261. ὃ ἥτησαν] ὃ ἐπεϑυμησαν 2.3. οὐκ 

ἀφεῖλον) “κ υφειλον τού, 161, 248, 42, 26:, 2οὔ. (οῃρὶ. ΑΙεχ. αχ 

“᾽ 
σαν 

ς"Ὁ 

υἱῶν οἷν- ᾿ 

ΚΕΦ. 

2. 3: 

9. ΘΥ 9 ΚΒ 

10. 
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ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. 

ΚΕΦ. Π. ΝΣ 
9 ,΄ 7 ΄ 9 ΄ ΝᾺ, 

χαρδίαν μου ἀπὸ πάσης εὐφροσύνης μου, ὅτι χαρδία μου εὐφράνθη ἐν ππαντὶ μόχϑῳ μου" χαὶ 
ΝΕ 2. 2 7 Σ5.ΧΝ Ν 7 ν » 2 5. ΧΝ 1 ρο. 7 φΖ7 Ϊ» 

τῶτο ἐγένετο μερίς με ἀπὸ “παντὸς μύχϑε μα. Καὶ ἐπέδλεψα ἐγὼ ἐν πᾶσι πποιήμασί μου οἷς 

ἐποίησαν αἱ χεῖρές με, χαὶ ἐν μόχϑῳ ᾧ ἐμόχϑησα τὸ ποιεῖν, καὶ ἰδὲ τὰ ““άντα ματαιότης χαὶ 
᾿ ΄ ς 3 4 ’ εν»ἝῬμῬ ὶ͵νΨΦὉ 'ῳ 3 9 » .- ΦὋὉ Φ8, ρ6 

προαίρεσις πνεύματος, καὶ οὐχ ἔςι «περίσσειαι ὑπὸ τὸν ἥλιον. Και ἐπέδλεψα ἐγὼ τϑ ἰδεῖν σο-- 
φ’ ΝᾺ, ἋἋ - »"» », Ψ 7. ΨΜ Δ, 9 ’ 9. 9 ρὸ δῷ "“,“ὦ 

φίαν χαὶ παραφορὰν χαὶ ἀφροσύνην, ὅτι τίς ἄνϑρωπος ὃς ἐπελεύσεται ὀπίσω τῆς βελῆς ; τὰ ὅσα 
5 »᾽" 2. “ ὌΝ 1 δι ΧΦ ὃςἍἈ ΄ ἰφι ’ εν} ἊΝ ε ΄ ε 7 δῷ 

ἐποίησεν αὐτήν. Καὶ εἶδον ἔγὼ ὁτι ἐς! περίσσεια τῇ σοφίᾳ ὑπερ τὴν ἀφροσύνην, ὡς περίσσεια τῷ 

φωτὸς ὑπὲρ τὸ σχύτος. ΤΆ σοφᾷ οἱ ἐφ αλμι, αὐτᾶ ἐν κεφαλῇ αὖτ, χαὶ ὁ ἄφρων ἐν σχότει πορεύς- 

εται" χαὶ ἔγγων χαΐ γε ἐγὼ ὅτι συνάντημα ἕν συναντήσεται τοῖς πᾶσιν αὐτοῖς. 

11. 

12. 

12. 

14. 

15. Καὶ εἶπα ἐγὼ 

ἐν καρδίᾳ μδ, Ὡς συνάντημα. τῷ ἄφρονος χκαΐ γε ἐμοὶ συγαντήσεταί μοι, χαὶ ἱνατί ἐσοφισάμην. ᾿ 
ἐγώ; περισσὸν ἐλάλησα ἐν καρδὲς ᾷ μᾶὺυ, Ὅτι χαΐί γε τϑτο ματαιότης, διότι ὁ ἄφρων ἐχ περίσσει: 

ματος λαλεῖ" ἈΠΟ τὸ ὃχ ἔς!ν ἢ μνήμη τϑ σοφξ. μετὰ τῷ ἄφρονος εἰς τὸν αἰῶνα, χαϑότι ἤδη αἱ ἡμές- 

ραι ἐρχόμεναι τὰ πάντα ἐπελήσϑη" χαὶ πσῶς ἀποσανεῖται ὁ σοφὸς μετὰ τϑ ἄφρονος; Καὶ ἐμί- ἀξ ον "Ἶ ἐν). 

σησα σὺν τὴν ζωήν" ὅτι πονηρὸν ἐπ ἐμὲ τὸ ποίημα τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι α'άντω ες 2, 7 ̓ 

ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος. Καὶ ἐμίσησα ἐγὼ σύμπαντα μόχϑον μου ὃν. ἐγὼ χοπιῶ 

ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτε ἀφίω αὐτὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ γινομένῳ μετ᾽ ἐμέ. 

! 

Ν 

16. 

ΤΡ: 

. )κς ἱ 
σι μαι "δου λσγ:. 

18. 

19. Καὶ τίς εἶδεν εἶ σοφὸς ἕςαι 
Ψ» 

Ἀν ᾿ , Ν“ Ε β τ  Α ἊΣ 

(ἥάφρων ; καὶ εἰ ἐξεσιάξεται ἐν παντὶ μόχϑῳ μδ, ᾧ ἐμόχθησα χαὶ ᾧ ἐσοφισάμην ὑπὸ τὸν ἥλιον ἘΠ ἘΣ ὧν ᾿ 

ΐ 5 61 Καὶ ἐπέςρεψα ἐγὼ τῇ ἀποτάξασθαι τὴν χαρδίαν μου“ ἐν παντὶ μόχϑ 20. χαί γὲ ττο ματαιότης. Καὶ ἐπέςρεψα ἐγὼ τ ἄπο ἣν χαρδίαν μουν παντὶ μῦχϑῳ 
»ν 27 ΟΝ Ν ρ “ ὃν.» ιἂ  φ ΄, 9. 2. 2 ΄ . 9» ζ΄ 

2τ. μ8 ᾧ ἐμόχϑησα ὑπὸ τὸν ἥλιον" “Οτι ἐςὶν ἄνϑρωπὸς, ὅτι μόχϑος αὐτᾶ ἐν σοφίᾳ χαὶ ἐν γνώσει 
9 3 4 »ν»ν Ξ 2 9. » 3 9. Ὁ ’΄ 3 9 “Ὁ ξ΄ 39 »ν»0 ,ὔ’ ρο 

χαὶ ἐν ἀνδρί" χαὶ ἄγϑρωπος ᾧ ἐχ ἐμόχϑησεν ἐν αὐτῷ δώσει αὐτῷ μερίδα αὐτᾶ' χαΐ γε τᾶτο μα- 

ἀπεῖχον 147, 157, 160. ΑΙ4, ἀπὸ πάσης εὐφροσύνης (Λ00}] α 261. ατον τού, 1{ς}, τότ, 248, 2ς2, 29ό, 299. Οοῃιρί. ΑΙοχ. καϑότι 
αὐ ονιπὶ ἰσια Ν εἴ. 141. εὐφροσύνης μου] καὶ βου 23, 68, 147, 15), ἤδη -ἐπελήσϑη) ἐο φωοά ἐεεε ἀΐεις φωὶ (ιρεγυεπίεπε μπένεηα οὐϊίυΐο ε-ὁὉὁ 

Ἵ. ̓ς αξρ, 161, 2448, 2ς2, 208, 290. Οοπιρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. ὅτι καρδία μῈ} ορενίε! :᾿ Ψεῖ, 141. αἱ ἡμέραι ἐρχόμεναι] ταις ἡμέραις ταις ἐρχομε- 1,4 
᾿ οτι ἢ καρδια με 296, 298. εὐφράνθη] πυφράνθϑη 1ξς7, 1:9, 254, 2098. ναῖς 23, 68, ιόι, 248, 4ξ3, 296, 208. Οομηρὶ. ἄς, ἤἥπε ταις 4“, 2ζ2, 

μόχϑωῳ με] φιλοπονισμὼω μου 252. πιᾶγρ. μεερίς μου] μέρισμος 147, 554. αἱ ἡμέραι διερχομεναι τού, 261. αἱ ἡμέραι αἱ ἐρχομεναι 147, 
1:7). ΑΙά. απὸ παντὸς} α απο 147,17» 150, 290. 157, 159. ΑΙά. ταῖς ἡμέραις ταῖς ἐπερχομέναις ΑἸεχ. ἐπελήσϑη] 

ΧΙ. ἐν πᾶσι) ἐπι πᾶσι 147. 1ς9,) 2098. ποιήμασί μου] ργαετηϊ. εἐπλησθϑὴ 23, 1ς7, 252. ὃ σοφὸς] κα ὁ 147, 1:7) 1ξ9, τότ, 299. ΑΚ. 
τοῖς 23, 1ζ0, 298. ΑΙεχ. ἐν μόχϑῳ] -Ἐ μου ἰηΐες ὑποο5 ΑἸεχ. τῇ ΧΥΙΙ. Καὶ ἐμίσησα) -ξ- ἐγω τοό, 461. σὺν τὴν φωήν] συν τὴ 
ποιεῖν] τα ποιήσαι 23, τού, 253) 261. τὰ παντα] κα τὰ τζο. Ἔμβεο- φωη 23, 261. α σὺν 290. ΑἸά, ὅτι πονηρὸν] οτι πονηρων (σογτ. υἱ ἴῃ 
ἠἀεε ἢ 447. Ἐἀά.) 1:4. ὑπὸ τὸν ἥλιὸν--ὐπὸ τὸν ἥλιον ἴῃ οοπη. [64.] αὶ ΑἸτεταγ. οὐπὶ 

ες ΣΗ. καὶ παραφορὰν) και περιφοραν 23, τού, 147, 157, 1.0) ἰηϊειτηςά, (Πιρρϊεῖ. ἴῃ τλᾶρ. δῸ αἱ, τ.) τοό. ὅτι παντα] οτι τὰ 
ΝΣ (16:. τιᾶγρ. ᾽νἱ ἱπῃ Εἀ.) 248, 3.4 461, 206, 298, 299. (οπιρὶ. ΑἸά, πανταὰ 23, 161, 248, 2ς4. (ουμρὶ. ΑἸΪεχ. , 

ΑΙεχ. εἰ εἴγονες γει. [Δι. καὶ ἀφροσύνην] καὶ ευὐφροσυνὴν 23. (τότ. ΧΝ]ΠΙ. σύμπαντα) συν παντὰ (ῇο, υἱ ἰηῖα προ) 14. ΑἸεχ. 

τοδτρ.) ὅτι τίς ὅτς. λὰ ἔπ. οοιν.} (φμὶα φωὶς 6 ἀονείπκιι, φμὶ ῥ μόχϑον μα} ρτοβγηϊτῖ. τον.23» 147, 157, 150) 254, 298. ργϑπηϊῖ. τὸν 
ἐγε ροβ γέρέπε αἴφιε Βαδδογεμι ἜΒΕΝ 7) Νεῖ. 1,Δϊ. ἄνϑρωπος] Ργετηϊ. κόσμον καὶ ΑΙά, κοπιῶ] μοχϑὼ τοῦ, 147, 154) 1ξ7, 1ς0, (δι. 
, 23, 147) 17, 1.9ς. ὃς ἐπελεύσεται} ὃς εἰσελευσεται 23, 253. ὨΆΓΡ. τ ἴῃ Ἐἀ4) 248, 282, 26ι, 2οό, 298, 209. Οοτορί. ΑΙοχ. ἐμόχ.- 

ὃς ἐλευσεται ὅδ, τότ, 248, 2ο6.. (οπιρὶ. μαθεῖ ὃς ἰῃ ομαγαδξ. τη - ϑησὰα ΑἸά. ὅτι ἀφιῶ αὐτὸν] ὅτι ὠφιῶ ἐγὼ αὐτὸν ΒΑΠ]. Μ. 1]. ς0. 

͵ ποῖε Αἷεχ. τῶ ὅσα] συνοσα 23, 253. συν τα οσα 68, τότ, 248, τῷ γινομένῳ] τω γενηδομενω 23) τού, 1 ς4, (τότ. τηδγρ. υἱ ἴῃ ἘΔ.) 248, 
452. Οομρί. συμπαντα οσα τού, 254. 261.) 2ῷΩῷ. παντὰ ὁσα 147, κ 53, 296. (ΟὨρΪ]. ΑΙεχ. τω γενησαμενω (οοττ. γενησομενω) 2:2. τω . 

1ς7,1ς9. Αἰά. συνέτα ὁοσα 296. τὰ 298. ἐποίησεν αὐτήν] ἐποι- γενομένω 261 ΑΙά. α ΒαΗ͂!. Μ. 1. εἰ. 
ἡσὲν αὐτὴ 23, 1ού, 1475) 1ζ7, 1ζ0, 2ζ2,) 2.4, Δόιϊ, 208, 200ς. ἔποι- ΧΙΧ. Καὶ τίς εἶδεν] καὶ τις οἰδὲν 23, τού, 147. 17, 1όι, "48,6, “ 

ἤσαν αὐτὴν 248. (οῃρὶ. ΑΙεχ. εποιῆσαν αὐτὴ 296. ἐποίησεν ἐν αὐίὶ 2152. 296, 298, 499. (οῃρ!. ΑΙεχ. Βα]. Μ. 1. οἶϊ. . καὶ τι οἰδὲν χ 54: 
τῇ ΑΙά. ; εἰ σοφὸς ἔςαι]) ἢ σοφος ἐξαι 1:4. ΑΙεχ. καὶ εἰ ἱξασιάφεται] και εἰ 

ΧΙ. Καὶ εἶδον] καὶ ἐδὸν 157. ΑἸεχ. ἐρὶ περίσσεια} ἴτ. 28. εξεσιασεται τού, τόι, 248, 3 »ι361. Οοπρὶ. (ΑΙεχ. οὐπὶ εἰ ἱπίοες 
τῇ σοφίᾳ---περίσσεια 45] αὶ οὐπὶ ἱπίετταοά. 2ό:. ὡς περίσσεια) ὡσπερ ὕποο5.) και εἐξεσιασεται 1 545). εἰ ἀονιίπαῤῥικν Νεῖ. 1Δι. μόχϑῳ 

περισσεία 23, τού. μα] Α) μῈ 23, 147, 180. ᾧ ἐμόχϑησα] εἰς ον ἐμοχϑησα τό. τπᾶτρ. 
ΧΙΝ. οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῷ α αὐτῷ.23,) 147, 10, 253, 3095. ΒΑΗ͂Ι. καὶ ᾧ ἐσοφισάμην] α ὦ τού, 147,14, 157. 19, 261, 299. ΑἸά. καί 

Μ. 1. τεό, 34ς. Οτξᾷ. ΝγΩ͂. 1. τό4. ΟΠιγίοἽξ. ν. 23ς. καὶ ἔγνω) γε τῶτο] καὶ γε τἕτω 1{4. 

α τοό, Ζό1. καί γε ἐγὼ] καὶ γε εν νὰ ἐγώ 147. αὐτοῖς] ΧΧ. τῷῈἜ ἀποταάξασϑαι!]} τα αναταξασϑαι 1475 157, τς. ΑΙά, 
α 243. τὸ αποχάμειν τότ. τηᾶγρ. τὴν καρδίαν μου] τὴ καρδία μου 23, τού, 

ΧΡ. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 23, 147» 157, 1ξ0, 248, 253, 2οό,2938, 147, 144, 17» 1ζ0, τότ, 248, 252, 253, 298, 200. Οοπιρὶ. ΑΙἰά. 

490. Οοπιρὶ. ΑἸά. τὰ ἄφρονος} τω αφρονι τοό. συναντήσεταί μοι}] (ΑἸεχ. οὐτι μου ᾿πῖετ ἅποο8.) ἐν παντὶ] ἐπὶ πᾶντι 147, τς 7) το, -[ 7 . “7 
μοι 23, τού, 147, 157» 150, Ζ61, 298. ΑΙά. ἐγώ; περισσὸν) εγω ότι, 548, 252, 261,296. (οπιρὶ. ΑΙεχ.. καὶ ἔπι παντὶ 1ς4. μόχ- δ 

{}},4ἃ τότε περισσον τοό, 2ς2, 296. ΑἸεχ. ἐγὼ τὸ περισσὸν (πε ρυπῶο) ϑῳ μου] α μου 23, τού, 147,1 54) 1 ς 7) 150, τότ, 248. Οοπιρὶ. ΑΙ. ; 

᾿ρΐς μι ΚΝ) εἴ. Τἴ. 

καί γε τοῦτο ματαιότης] ροηπίς ρμοίξ λάλει 'π ἔπε 23, 68, τού, 147,. 

τότ, 248. καὶ ἐγὼ περισσον 2ο8. τσερισσὸν ἐλάλησα] ῥτατηϊξι. 
τότε 21,253. Ῥγϑτηί, τὸ 68, 261. (ὐοταρὶ. ΑἸὰ. “κμης σὀμπάαπίεν ἰο- 

χαὶ περισσὰ ἐλάλησα 12 Οοάϊοες ϑεγῖ!. ὅτι 

1ςγ, 19, τότ, 448, 252, (261. ογαο γε) 4οό, Ζοῳ. Οομρὶ. ΑἸά. 
ΑΙεχ. ει. 131. διότι ὅτο. δὰ ἤπ. οοπι.} 253. δὲότι ὁ ἄφρων] 
α ὁ 68, τού, 147. 1 ς 7), 159, τότ, 2ς2, 296. (ὐοτηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. χαὶι 
ὁτι ἄφρων 290. 

ΧΥῚ. Ὅτι οὐκ ἔςιν] καὶ οὐκ ἐςὶν τού, 261. 

τού, τότ, 248, 2ζ2,) 253, 2ζ4) 298. (πρὶ. ΑἸεχ. 
ἢ μνήμη) κα καὶ 23, 

εἰς τὸν αἰωνα) 

τω μοχϑω (ομ"ο μι) 2 ς2, 296. Αἴεχ,; . ᾧ ̓μόχϑησα]) ὦ ἡ μοχϑὼ 23. 
ΧΧΙ. Ὅτι ἐςὶν] τι εςὶν 29ύ. ὅτι ̓ μόχϑοι αὐτῷ] οτι ὁ ὁ μοχϑος 

αὐτὰ 23, τού, 4261, 298, 299ς. ὃ μόχϑος αὐτὰ ΑΙεχ. εμὶ ἰαδον ἐὐμς 
ο Νεῖ. 131. καὶ ἐν γνώσει} κα εν 147, 254. καὶ ἐν ἀνδρίᾳ } και 
ἐν ανδρειᾳ τού, τς9, 161, 296, 298. ΑἸά. Αἰεχ, λῖν 147. χαὲ ἐν 
γοργοτητι ἃ ς2. ΠΙΔΓΡ. κ ἐν αὐδρια 2990. ᾧ οὐκ ἐμόχϑησον ὃ ὃς οὐκ 
ἐμοχϑησεν 2 3) τού. (τότ. τηᾶτγ.) (ΑΙεχ. οὐ ὃς ἰῃ “παγαῖς. τηΐποσο.) 
φαΐ ποη ἰαδογανὶε Ψεῖ. 1.11. ἐν αὐτῷ] α 147. 17, 1ς9, 298. ΑΙά, 
νεῖ. [3-. ϑώσει αὐτῷ} ϑδωσει αντον 11], τς4,2ς2, 296. ῥγαδπηϊτῖ, 

καὶ τού, 261. κα αὐτὼ 2οῳς. μεγαλη] πολλὴ τόι. 



χ΄όι. 

χὰ ἐχτίλαι] τα ἐγτειλαι 208. 
-ἕὩ 

μος ἄντω 147» 

͵ 23. 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. 

ταιότης χαὶ πονηρία μεγάλη, Ὅτι γίνεται ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ ἐἦ παντὶ μόχνῳ αὖτ χαὶ ἐν προα!-: 22. 
ρέσει χαῤδίας αὐτῇ ᾧ αὑτὸς μοχϑεῖ ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

ΚΕΦ, ἢ] 

ϑυμὲ περισπασμὸς αὐτὸ, χαΐ γε ἐν νυχτὶ οὐ ἀοίμαται ἡ καρδία αὐτῇ. χαίΐ γε τῶτο ματαιότης. 

ἐς ίν. 
ὃ ΄ 
Ὅτι τίς φάγεται χαὶ τίς 

Ὅτι πᾶσαι αἱ. ἡμέραι αὐτῷ ἀλγημάτων χαὶ 23. 

Οὐχ ἔςιν ἀγαϑὸν ἀνϑρώπῳ, ὃ φάγεται χαὶ ὃ πίεται χαὶ ὃ δείξει τῇ ψυχῇ. αὐτῇ ἀγανὸν 24. 
3 φ 9 “9 Δ. :ΨΦ ᾿Ῥ ϑ Δ ὦ ϑ»κν, ἊςςΡὃὖἠἰ Πρ». ΥΝ ΣῚ 

ἐν μόχϑῳ αὐτᾶ: καΐγε τᾶτο εἶδον ἐγὼ ὅτι ἀπὸ χειρὸς τῇ. Θεξ ἐςιν.. 2ς. 
2 7 2ῷ “Ὁ “ ὡ) » “ὍὋ 5 »“Ὡ᾿Ἁ . 7 2ϑ ἘΣ. » ΠΝ γ᾿ 

πίεται πάρεξ αὐτε , “Οτι τῷ ἀγυρώπῳ τῷ ἀγασϑῷ πρὸ προσώπϑ αὐτῷ ἔδωχε. σοφίαν χαὶ γνῶσιν 26. 
καὶ εὐφροσύνην, καὶ τῷ ἁμαρτάγοντι ἔδωχε. περισπασμὸν τᾷ προσϑεῖναι χαὶ τῇ συναγαγεῖν, τοῦ 

δδναι τῷ ἀγαϑῷ πρὸ προσώπξ τῇ Θεξ, ὅτι χαΐ γε τᾶτο' ματαιότης χαὶ προαίρεσις πνεύματος. 

ΤΟΙΣ τᾶσιν ὁ χρόνος, καὶ χαιρὸς. τῷ “παντὶ πράγματι ὑπὸ τῦν δραγόν.. Καιρὺς τοῦ τεχεῖν 

ΚΕΦ. 

ΠῚ, 

Ι, 2. 
. . 3 φρο ᾿ κι “᾿ Ν " Ὁ » 7 ν. 7 Ἢ 

χαὶ χαιρὸς τα ἀπονανγεῖν, χαιρὸς τ φυτεῦσαι χαὶ χαιρος τ ἐχτίλαι τὸ πτεφυτευμένον, Καιρὸς 5, 
“ΨὧΔ 5 ρώ Ν Ἀ" ῬὋ;, 9,29», ", ἴω ρώ Ο Ν “͵ ῬΦ 3 φῸ ὟΝ ρὸ 

τῇ ἀποχτεῖναι καὶ χαιρὸς τὰ ἰάσασθαι, καιρὸς τῇ χαϑελεῖν χαὶ χαιρὸς τὰ οἰχοδομεῖν, Καιρὸς τῇ 4. 

χλαῦσαι χαὶ χαιρὸς τῇ γελάσαι, χαιρὸς τῇ χόψασϑαι καὶ χαιρὸς τῇ ὀρχήσασθαι, Καιρὸς τ ς. 
ρ.᾽ ΄ Ν Ν οι “᾿ .7 Ν ρ, ρῷ Ν, ιν Ὁ ρ. 

βαλεῖν λίϑους χαὶ χαιρὸς τῇ συναγαγεῖν λίϑους, χαιρὸς τῇ περιλαξεῖν καὶ ᾿χαιρὸς τ μαχρυνϑῆ-. 
5 ἃ 74 ΝΝ ων κ᾿ Ν Ν “. 539 , δ ρο ΄ ὌΝ, τ νΝς 

γα! ἀπὸ περιλήψεως, Καιρὸς τὰ ζητῆσαι χαὶ χαιρὸς τὸ ἀπολέσαι, χαιρὸς τὰ φυλάξαι χαὶ χαιρὸς 
τὰ ἐχξαλεῖν, Καιρὸς τ ἕηξαι χαὶ χαιρὸς- τῷ ῥάψαι, χαιρὸς τϑ. σιγᾷν χαὶ καϊρὸς τϑ λαλεῖν 

Καιρὸς τῷ φιλῆσαι χαὶ χαιρὸς τῷ μισῆσαι, χαιρὸς πολέμε χάϊ καιρὸς εἰρήνης. Τίς ερίσσειαι τ 

6. 

5) 7: 

8.9. 

ποιᾶντος ἐν οἷς αὐτὸς μοχϑεῖ; - Εἶδον σὺν πσάντα τὸν δ ΕΙΣ ΧΑΘΜΟΝ, ὃν ἔδωχεν ὁ Θεὸς τοῖς υἱοῖς το... 

τῶν ἀνθρώπων τῇ περισπᾶσθαι ἐν αὐτῷ. Τὰ σύμπαντα ἃ ἐποίησε χαλὰ ἐν καιρῷ αὐτϑ" χαΐ γε 
͵7 Ν 9 ΝΜ, 3 2 "᾿ Ψ Ν ὦ εν» Ν ͵΄ Δ,» ΄ ς 

σύμπαντα τὸν αἰώνα ἔδωχεν ἐν χαρδίᾳ αὐτῶν, ὅπως μὴ εὕρη ὁ ἄνϑρωπος τὸ “σοίημα ὃ ἐποίησεν ὃ 

Θεὸς ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ μέχρι τέλες. 

. ΧΧΙΠ]. Ὅτι γίνεται} οτι τι γένεται τ1ς7. (ΑἸεχ. οὐπὶ τὶ ἰπ ΟΠΑΓ. 
πιπογε.) α ὅτι Οόοπηρί. Ουΐά ἐπΐσι δὲ Ν εἰ. 1.41. - ἐν τῷ ̓αἀνϑρώπῳ) 
λὲν 23) 1ού, 1479, 154, 19, τότ, 248, 24ς2, 496, 298. Οοπηρ. ἘΊΕΧῚ 

Καὶ ἐν τοροαιρέσει] καὶ ἐν τὴ τροαιρεσει 147, 157) 159, 299. ᾧ αὖ- 
τὸς] ὡς αὐτὸς 293. ΑἸά, ὃ αὐτὸς 26:. 4πἰσ ἍΜ} ἰαδογαι Δεῖ. Τῶι 
μοχϑεῖ} ἐμοχϑησιν 23. 

ΧΧΙΙΠ. καὶ ϑυμξ περισπασμὸς αὖτε) καὶ περισπασμᾶ και ϑυμὰ 
τού, 261. περίσπασμὸς αὐτΒ} περισπάσμε αὐτῇ 23. περισπαφ- 

1ξ7, 1ζ0, 208. ΑἸά. περισπάσμος εςὶν (οπηο αὐταὶ) 

2ζ2. εὐγαγπψις Νεῖ. 141. καί γε εὐ καρδια αὐτα} α οὐπὶ ἱπίοτ- 
πιεά, τότ. 

ΧΧΊΙΝ. Οὐκ ἔςιν] 8 {οτὶρί. 68. οτι 22. Ργρεταϊί. και 208. 
ἀνϑρώπῳ] Ρτωπιῖ. ἐν 23. Ρριαπίξ. τῳ τού, 147, 1ς7, 19, 252,61, 

296. ΑΙά.. ὃ φάγεται] ὃς φαγεται 111. ῥγαβῃγϊτζ, πλὴν 23» 254. 
πλὴν ὃς φαγεται Ιοό. ῥγϑθῃηϊῖ, εἰ βῆ 147, 147) 157, 10, εἶν 248, 

αξ5, 206, 299. Οοπιρὶ. ΑἸά. πὲ φιοά εονπεάα Ν εῖ. 141. ὃ φάγε- 

ται ὅς. δὰ ἤπ. οοπ.} α 261. καὶ ὃ τίεται] α ὃ 23, τού, 147,14) 
1ς7, 169. 252) 253) 206, 299. ΑΙοχ. 

και ὃς δείξει τοῦ. κα ὁ 147,.1ξ7, 150,2 53) 200. Αἰά. ἐν μόχ.- 
ϑῳ αὐτῷ] απὸ κοπξ αὐτῷ . 248. εἶδον ἐγὼ] ἐδὸν ἐγὼ 154. ΑΙοχ. 

Θεξ ἐςι»]λ τὰς; 23, 298. 
ΧΧΥ. Ὅτι τίς] πλὴν ὅς ζόι. καὶ͵ τίς} α τις 23, τού, 147,2 4» 

ἣ τίς Οοπῆϊι. Αροῖ. [10. ἵν. ς. ς. 118. ν]}. ς. 20. Ιρῃδῖ. Ἐρ!ῖ. 

εἰδὴ δὲ Ηετοη. δ. 5. τῦΐεται] φύσεται ΑἸεχ, εἰ φιῖρ βαγεεῖ 
εἰ. 1,1. 
ΧΧΥΙ. τῷ ἀγαϑῳ] τὸ ἀγαϑον 2όι. πρὸ προσώπε αὐτῷ ἔδωκε 

σοφίαν] εἐδωκε σοφιᾶν πρὸ προσωπε αὐτῇ 254. ἔδωκε σοφίαν] κα ἐδωκε 
τού, 261. σοφίαν καὶ γνῶσιν] γνωσιν καὶ σοφιᾶν 298. καὶ εὐ- 
φροσύνην] καὶ ἐπιγημὴ (ἢ) τότ. τρᾶγγ. καὶ ἐπιξημὴν καὶ εὐφροσυνὴν 
200. περισπασμὸν) ἄσπάσμον 1 4. ἐπιςημηδ 2ς2. τηᾶγρ. (οἰ εἰ- 

ἐμδδίπενι Ν εἰ. 131. τῷ προσϑεῖνα!}) τε Ὡρόσϑῆναι 154) τ1ς7ν 252. 
Οοπρὶ. τῷ τπορευϑῆναι ΑΙά. καὶ τῇ συναγαγεῖν] α ΤῈ 147,17», 

19, 299ς. τῇ δᾶναι-τ-τῇ ΘΕ] φμα ἀαπίηγ ὀοπο ἀπίε ζαείονε Φεὶ. 

νει. Δἴ. νι, θ᾽ 
β . κε" 

1. ὁ χρόνος] α ὁ 4:3. τῷ τααντὶ] α τῷ Ογη!]. ΑἸεχ. νοί. νἱ. 
Ρατῖ. ἷ. Ρ. ς. τράγματι] βοσκηματι 252. τηᾶγρ. ὑπὸ τὸν ἐρανόν] 
ὑπὸ τὸν Ἡλιον 23,» 147) 1579 159, 253, 208, 299. ΑἰΙά. “Ὀγδιηϊῖ, τῳ 

22. κα ΒαΠ]. Μ. 11. 113. 
11. τῷ τεκεῖν] τῷ. ζην 2:2. τιᾶγρ. καὶ καιρὸς 2 ,5} α« καὶ ΑΙά. 

τὸ τοεφυτευμένον] τεφυτευμενα 23. 

καὶ ὃ δείξει] καὶ διξη ((ο) τι 

φῷ 

τε; 

Ἔγνων ὅτι ἐχ ἕςιν ἀγαθὸν ἐν αὐτοῖς, εἰ μὴ τὰ εὐφρανθῆναι 

α 3 Οοὐϊοοβ δεῖ οὐ Ν᾽ οπείδ. 

. ΜΙ. καιρὸς τὰ » καθελεῖν) καὶ τε ; καϑιλέν ΑΙ. χαιρὸς τῷ καϑε- 
λεῖν ὅζςε. Δ ἤη. ςοιλ.] καιρὸς τὸ οἰκοδομῆσαι καὶ καιρὸς τὰ καταλύ- 
σαι. Ομιγίοίξ, νἱ. 458. τῇ οἰκοδομεῖν] τε οἰκοδομησαι 23, τοό, 147, 
(1ς4. υἱ νἱάεῖιτ) 1ς 7, 10,. 161, 248, 2:2, 2ς3, 261, 498, 200. 
Οοπρὶ. Αἰεχ. οικοδομησαι 2906. 

ΙΝ. Καιρὸς ι “τ γελάσαι] καιρὸς τῇ γελάσαι καὶ καιρὸς ΤΩ χλαῦ- 
σαι, Οτερ. ΝΥΗ͂, 1. ςς. τῇ γελάσαι} Ἢ καιρὸς. τὸ ζῆ σαι καὶ 

καιρὸς τῷ ἀποϑανεῖν. ΟἸγγίοίς. νἱ, τς 2. 
Υ. τῷ βαλεῖν] τα ριψαι τότ. τηᾶγρ. τὸ συναγ. λίϑους οοἰῇὶ- 

ζεπάϊ Νεῖ. 1Δ1. τῇ μακρυνϑῆνα!)) α τῇ 252. ἀπὸ περιλήψεως] 
ἀπὸ περιλήμματος τού, 147, 1ς7,1 59, (τότ. τηᾶγρ. υἱ ἱπ Εἀ.) 4.48, 
22, 261, 299. (ομηρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. 

ΟΟΥ̓͂Ι, τῇ ζητῆσαι] τε ἀπολέσαι 23, 2.32. τῇ ἀπολίσαι]} τε ζη- 
τῆσαι 23,23. τα ̓ φυλάξαι]. τὸ ἐχδάλειν 253. τὰ ἐχφυλαξαι 200. 
καὶ καιρὸς 23] α καὶ 253. τῇ ἐχδαλεῖν»] τε φυλαξζαι 2.3. ὃ. 

ΨΝΙ1. καιρὸς τξ σιγᾷν] καιρὸς τῇ σιγῆσαι ΟἸγίοξ. ν. 433. νἱ. 
111. καὶ καιρὸς τὰ λαλεῖν] καὶ καιρὸς τῇ λαλῆσαι ΟΒγΟΙ. 1. οἷ. 

ΝΠ. τῇ φιλῆσαι) τε μισησαι 3. τῇ μισῆσαι] τὰ φιλησαι 
283. χαιρὸς πολέμου] καιρος εἰρηνης 253. εἰρήνης} πολεμα 2ς 3. 

ΙΧ. ἐν οἷς] ἐν αντοις, ἐν οἷς ἀθϑιι αὐτὸς} α1ς4.- μοχϑεῖ] αν 

μοχϑῊ 154. β 
Χ, Εἶδον} εἰδοσιν 26:1. κδὸν ὃν 200. σὺν πάντα]  παντὰ 

τού, 1479 1ς7, 1ς9, (τότ. δάἀάϊε. ἴῃ πιᾶγρ.) 248,2 ς2, 296, 498.. (οπιρί. 
ΑΙεχ. συμπαντα 2.4. κ26ι,29ς. σὺν στάντα τὸν τερισπ. ] οε- 
εηραίίοπεπι Ψεῖ. 141. τὸν περισπασμὸν) τὸν σειράσμον 111. (οπιρὶ. 

τὸν σερισμον (ἢ) 299. ὃν ἔδωκεν] ὃν δεδωχεν 1 ς7), τζ9,299ς. τῶν 
ἀνθρώπων] τὰ ανϑρωπε τού, (τότ. τηᾶγρ.) 2ς2, 2ς3, 261. ΑΙΪοχ. 

ΧΙ. Τὰ σύμπαντα] α τα 1Π]|, τοό, τότ, 248, 2ςα, 261. Οοπιρὶ. 

τὰ σὺν 23. σὺν παντὰα 1.4. Αἴεχ. ἃ ἐποίησε χαλὰ]ᾳ ἃ τ.-4.- ἃ 

ἐποίησε χαλον ἐχαςὸν 252. τηᾶγρ. ὁσα ἔποιησε χαλα 261. μαῦδεῖ ἃ 
ἱπῖεῦ Ὡποὺβ Αἰεχ. ἐν καιρῷ αὐτῷ] α αὐτα 147. κεν καιρω αὐτῶν τ ς0., 
2ς3, 298, 299ς. καί γε σύμπαντα) χαι γε συμ (Πα) τοό. και γε 
συν 1479) 154, 1579 150, (161. τηᾶγρ. συμπαντος) 218, 22,261, “οὔ, 
298, 299. Ὁοπιρὶ. ΑἸεχ. καί γε σύμπ. τὸν αἰῶνα] εἰ φεϊάεια μεεκ- 
ἦωπι Ν εῖ. 1Δῖ. ἐν καρδίᾳ αὐτῶν] εν καρδια αὐτα 111, 1.4. ὅπως 
μὴ εὕρῃ] οσπως μὴ εὑροι' 261, 2ο8. ὁ ἄνθρωπος) α ὁ 461,299ς. ὃ 
Θεὸς] ργαπιῖτῖ. καὶ 299. καὶ μέχρι) α καὶ 154) τότ, 248. (οπιρὶ. 

ΧΙ. ἐκ ἕξιν ἀγαθὸν ἐν αὐτοῖς πον ο δοπκπι Νεῖ. 1.21. καὶ τ 
τσοιεῖν}] α τῷ 252. χᾶι τῇ ποιῆσαι 298. ἀγαϑὸν ἐν ζωῇ αὐτῇ] ἐν. 
ξωη αὐτε αγαϑον 290. δὲ 

11. 

12. β 

ει} ἐφ 
συγ τα 

δ π 

τς, ἐ 

Ϊς Φοπ 



ΚΕΦ. ΠΙ. 

12. 

14. 

δ: 

16. 

17. 

χβ. 

[9. 

20. 

21. 

ἘΠ 

, (08 ΑΪοχ. 

ΝΝ [ ἱπε᾿ αὐτοῖς 23) 2.3. 

εἶπ 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. 

ς ἰων φο ϑ ", 3 ἴω 49Ψ γ“Ὃ 

χαὶ τῇ ποιεῖν ἀγαθὸν ἐν ζωὴ αὐτᾷ, 
ἀγαϑὸν ἐν πσαντὶ μόχϑῳ αὖτϑ, δόμα Θεδ ἐς!ν. 

Καί γε τᾶς ὁ ἄνϑρωπος ὃς φάγεται χαὶ πίεται, χαὶ ἴδη 
» “; , {“ 9 ΄ ε ἈΝ ΣΝ 

Εγγων ὁτι πάντα σα ἐποίησεν ο Θεος αὑτὰ 
,» .  ᾿ὯἭΧ᾽᾽.ΡΟϑῷἍῳἌϑ»Ἅ 93." 9 5 ΟΣ ἝἋΨΨὮἢ βϑ .. » Σ» .»» » σῷ Ν ε -Ηο25Ὕἴῃ᾽ο» 

εςᾶι εἰς τὸν αἰωνγᾶ, εξ αὑτῷ ὃχ ες! προσϑεῖναι, χαι ἀπ αὐτᾶ ὃχ ες! ἀφελεῖν" χαὶι ὁ Θεὸς εποί-- 

ἤσεν, ἵνα φοδηϑώσιν ἀπὸ προσώπε αὐτδ. Τὸ γενόμενον, ἤδη ἐςὶ, χαὶ ὅσα τὰ γίνεσϑαι, ἤδη γέ- 

ψΌνε, χαὶ ὁ Θεὸς ζητήσει τὸν διωκόμενον. Καὶ ἔτι εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον τόπον τῆς χρίσεως, ἐχεῖ ὃ 

ἀσεξής" χαὶ τόπον τ διχαίε, ἐκεῖ ὁ εὐσεβὴς. Καὶ εἶπα ἐγὼ ἐν χαρδίᾳ μα, Σὺν τὸν δίχαιον καὶ 
Ν ν 3 ἊΦ ρο ε Ν Ὡ Ν 9 ἝΝ ΄ ΝΣ Ν Ν ὯΝ ’ὔ 3 φρο 

σὺν τὸν ἀσεδὴ χρινεῖ ὁ Θεὸς, ὅτι χαιρὸς τῷ παντὶ πράγματι χαὶ ἐπὶ σαντὶ τῷ «ποιήματι ἐχεὶ. 

Εἶπα ἐγὼ ἐν χαρδίᾳ. μου, περὶ λαλιᾶς υἱῶν τοῦ ἀγϑρώπου, Ὅτι διαχρινεῖ αὐτὰς ὁ Θεὸς, χαὶ τᾶ 
φῶ φ 3 ς φ’ 9 φ 

δεῖξαι ὅτι αὐτοὶ χτήνη εἰσί. 
ς 

χτήνους, συνάντημα ἕν αὐτοῖς ὡς ὁ 
κ“. ρ, ν 75» ᾽ὔ ᾿ εν ᾿, - " Σ Ὁ “ , 7΄ 

τοις πᾶσι" αὶ τὶ ἐπερίσσευσεν ὁ ἄγϑρωπος παρα τὸ χτῆγος; δέν ὅτι πᾶντα ματαιοτῆς. 

Καί γε αὐτοῖς συνάντημα υἱὼν τῇ ἀνθρώπου, χαὶ συνάντημα τ 
οά 7 Ψ ν ε οί ͵ Ν ρ. ἃ 
ἄγατος τόὅτϑ, ὅτως χαὶ ὁ ϑάνατος τἄτε' χαὶ πγεῦμα ἕν 

τὰ 
’ 9 ΄ Ψ Ν᾿, ν΄. . » ιν" ϑς . Ν Ν, ’ 3 ’ 2 Ν βὰς 

πάντα εἰς τύπον ἐγα, τὰ πάντα ἐγένετο ἀπὸ του χοῦς, χαὶ τὰ σάντα ἐπιςρέψει εἰς τὸν χουν. 
᾿ ᾽’ Ϊ΄ὔ’ ἰ ἫΝ ἱφρι 3 , 3 3 ’ ϑλΨ Ν ἈΝ “ "“" ’ » 

Καὶ τίς εἶδε πνεῦμα υἱῶν τ ἀνθρώπου, εἰ ἀναξαίνει αὐτὸ ἄνω; καὶ τὸ πγευμα τ χτήνους, εἰ 

χαταξαίνει αὐτὸ χάτω εἰς γῆν; Καὶ εἶδον ὅτι ἐχ ἐςιν ἀγαθὸν εἰ μὴ ὃ εὐφρανψήσεται ὁ ἄγϑρω- 
»] φΖ, 9 00 ΨΦ Ξ.Ἀ Ν, 9 0006 [γ2 ΤΆ Ἅ φψ’. 9Άϑᾳ,Ά ἃ φὸ 3 βρῶ 3 Δ "'ς ,; 3 

πος ἐν ποιήμασιν αὐτϑ, ὁτι αὐτο μερις αὐτ" οτι" τίς ἄξει αὐτὸν τ ἰδεῖν ἐν ᾧ ἐᾶν γένηται μετ 
8 “4 

αὑτον : 

Κ  “ 2." ν , ΄ Ν Υ Ν ΄ νιν Φ Νν ὮΝ 
ΑΙ ἐπέςρεψα ἐγὼ, χαὶ εἶδον συμπάσας τὰς συκοφαντίας τὰς γενομένας ὑπὸ τὸν ἥλιον" χαὶ ἰδὲ 

δάχρυον τῶν συχοφαντεμένων, χαὶ οὐχ ἕςιν αὐτοῖς παρακαλῶν, καὶ ἀπὸ χειρὸς συχοφαντόντων 

,Χ]ΠΠ. ὁ ἄνθρωπος} κα ὁ 23, τού, 147, 1ξς, τς7ν 10, τότ, 248, 
252, 253, 244, 261, 29ό, 5298, 299. (οπιρί. ΠΒΑδεῖ ὁ ἰπ οδαγαέξ. ηγ]- 
ποῖε ΑἸεχ. δόμα] τατὸ δομα 23, τού, 147. 1ςξς, 1ς7, 1ξ0, 161, 
248, 252, 2.3» 24, 261, 206, 298, 290. ΑἸά. βαθεῖ τῶτο ἰηΐοσ υ- 

δόμα Θεξ ἐςιν] ἐς ἄομο εἰ ο. Ν εῖ. 1. 
ΧΙΝ. αὐτὰ ἔςαι}) αντὰ ἐςιν τού, 2ό:. ταντα εξᾶι 2.2. ἐπ᾽ 

αὐτῷ} ἐπ᾿ αὐτῶν 11], τοό, 147,1 57, 159, 161; 248, 298. Οοπιρὶ. ΑΙ 

,φόι. απ᾿ αντων 2ού, 299. (μεν ἰ᾿)α Ν εῖ. 1,λῖ. καὶ ἀπ᾿ αὐτῷ] καὶ 

απ᾿ ἀντων 111, 23, τού, 147, 1ξς, 157, 19, 16ότ, 248, 252, 253, 
408, 290. Οομηρὶ. Α]ά., εἰ οὐ ἡ]; Ν εἰ. 1Αἴ. ἀφελεῖν] ργαπντῖ. τὰ 
43. αἀφαιροιν 147) 157») 150» 299. ΑἸά. οφελειν 261. ἐποίησεν] 
“ ανταὰ 208. 

ΧΨ. Τὸ γενόμενον] τὸ γεννώμενον 111. τὸ γεγενήμενον 232. Τὸ 
γενόμενον, ἤδη ἐς!} Ουἱά «9 φιοά μεΐι ἢ ἰρίμπε φαοά ο : Νεῖ. Τ1ΑΔϊ, 

ἤδη ἐς!} αὶ ἐξι τού, 253. τῇ γίνεσθαι) τα γεένεσϑαι τοῦ. 
ΧΥῚ. Καὶ ἔτι εἶδον] ετι δον (οτα Ὁ καὶ) τςς. εἶδον] ἴδον (υἱ 

ἱπίτα ἔεγε {δπηρετ) ΑἸεχ.Ό τῆς κρίσεως) τῆς 161, 298. ἐκεῖ ὁ 
ἀὠσεξής] ἰδὲ ἐπρίείας : Νεῖ. 1,4. καὶ τόπον δζς. λά ἔῃ. ςοπι.] α τοό, 
2όι. τῇ δικαίου] τῶν δικαίων 111, τότ, 248. (2ς2. πιᾶτρ. υἱ ἴῃ Εἀ.) 

Οοπιρί. ὁ εὐσεξής) ὁ ἀσεξής Οοιρ!. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐδὲ Ἀππύαι: 
νεῖ. 1. 

ΧΝῚ]. Ὠεείξ τοῖππὶ σοπηπια 492. Καὶ εἶπα ἐγὼ] εἰπὸν ἐγω 43, 
τού, 147, 1ς7» 180, ιόι; 4:53, 2όιτ, 29ό, 299. ΟΟπρί. εχει εἰπὸν ἐγὼ 

1ςς. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἐκεῖ ἰοῦ ὕποο05.) χαὶ εἰπὸν εγω 248, 2οϑ. δικὶ 
ἐφο Ν ει. 141. ἐν καρδίᾳ] εν τὴ καρδια 298. ΑΙά. καὶ σὺν] α συν 
ἰού, 147, 19, 26ι, 2908. ὅτι καιρὸς ὅζο. 44 ἢπ. ςοτη.}] κ7299. 
φμία ἐξαρω: οσιπὶ οοἰμηῤσιὶ (ΡΕΥ ονῖπε χαόζεπε ἰδὲ, νεῖ. 1Δι. καὶ ἐπὶ 

παντὶ] α χᾶι 147, 157, 159, 298... τῷ ποιήματι] αὶ τῳ τού, 147, 
157, 1ζ9, 253. Βιαδεῖ τῷ ἰπ σμδγας. τηΐηοσς ΑἸεχ. ἐκεῖ] -Ἐ ὁ Θεὸς 
23, 253, 544. α 68. ἀῤνὼ ΠΟΠΊΠΊΔ {ε4ᾳ. τού, τξςς, 10, 161. 
ΑΙα. ΑΙεχ. Ὁ, 

ΧΥΠΙ. Εἶπα ἽῚ τπὸν ἐγὼ 23, 243. Ῥτγαοπι. χαὶ 68, 2ς4. 
ἔχει οὐτον ἐγὼ 252. ἔχει εἰπὰ ἐγώ οο. ἐν καρδίᾳ μον] ἐν τῇ χαρ- 
δια μου τοό. υἱῶν] ρεατιϊτ. τῶν τότ, 248. Οοπιρ. τὰ ἀνϑρώ- 

που] α τα τού. (1ό:. εχ οοττ.) τῶν ανϑρωκων 26:1. 
γε 147; 167ν 159, 261, 298, 299. 'μάκρυνι (υἱ νἱἀεῖυγ) τςς. δια- 
κρινεῖ αὐτὰς ὁ Θεὸς} τα ἐλεγξαι αὐυτες ὁ Θεος 252. τηᾶγρ. [π Οοάϊοε 
248. ϑοβοΐϊυπι εἶε ἀϊοϊτυγ. Δραγαὶ ἐϊΐο: εμς Νεῖ. 1.21. αὐτὲς] 
κ᾿ δι; τα δεῖξαι) καὶ τατὸ δειίξαι 111. - αὐτὰς τού, 261. 

ὅτι αὐτοὶ κτήνη εἰσι} φμία Τ᾿» 7ωγπεπία {πὶ βόϊ, Ν εἰ. 1.δϊ. 

ΧΙΧ. Καί γε αὐτοῖς} α ἄντοις Ι ζ0. 

λ 

καὶ 

χα! γε ἄυτοι 200. συν- 
͵ ἂ᾿ ε»" “ 

ἀντημα} ῥτωτηϊϊε. ὡς 23, 147, Ις0») 253, 2ζ4) 2909. ΑἸά. υἱων τὰ 

ανϑρώπι] ργαπιϊτῖ. τῶν 147, ις7, 200. ΑΙά, υἱων των ανϑρωπων 261. 

νοι. 11]. 

ἐπ᾿ αὐτον τξςς. (2ς2. σοττ, ἐπ᾿ αὐτῶν.) ἐπ᾿ αντὰ 

᾿φνευμα τού, τξς, 2ς3. 

22, 253. 24. «ΑΙοχ. 

διακρινεῖ] κρι- ὦ 

ὁ ϑα- ἕν τ. εἰ 23.] ἐν τοόὄ. αὐτοῖς] τοις πασιν αὐτοῖς 23,.2ςΆ. 
, ΟἽ - στο στ φῳ 

νατος τότε 12] ὁ ϑανατος τα χτινες ((0) τςς. ὀἅὅτως χαὶ] α και 23, 

τότ, 248, 252, 296, 290. (οπηρὶ. ΑἸεκχ. ΒαΩ]. Μ. ;. 303. α τοῦ, 26:. 
ὅτος χαῦ 1ςς. ὃ ϑαάνατος τάτε 45] 1οό, 261. 
ἃ τοῖς 298. καὶ τί---οδέν] εἰ ανηρίϊμς ὀορεῖπὶ αὶ βέσοοῦο πἰλὶϊ οῇ : Μεῖ. 

13τ-. καὶ τί ἐπερίσσευσεν) καὶ τις περισσεία 23,253. καὶ πδὲν επε- 

ἰσσευσεν 298. ὁ ἄνθρωπος] τω ανϑρωπω 43, 253. δέν] α 208. 
ὅτι πάντα] οτι τά πάντα τού, τό:, 248, 2ς2. Οοιηρί. ΑἸεχ. (ς 

ΧΧ. Τὰ πάντα 1] τορένεται τού, 1ξς) 161, 248, 2ς3, 261, 

ρό, 298, 299. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. τ πορεύσονται (ςοττ. πορευνεται) 2ς2. 
ὥππδα ναάππὶ Ν εῖ. 141. εἰς τόπον ἕνα] τρος τόπον ἕνα 2 53. Ἔ πο- 
ρένεται 254. ᾿ τὰ πάντα 49] ρτγατηϊι. κὰὶ τοό. ἀπὸ τῇ χοὺς] ἐκ 

τα χοὸς 147, 1ς7, 1ς0, 200. ΑΙά. υπὸ τοῦ χοος 2:4. επιςρέψει] 

ἐπιςρέφει 23, τού, 147, τξξ, 157, 161, 248, 252) 2ς3) 208, 299. 

Οοπιρὶ. ΑἸεχ. εἰς τὸν ΧΕΝ] α τὸν 147, 1575) 149. ΑΙά. 

ΧΧΙ. Καὶ τίς εἶδε] φυἱε κἰε ΜΝ ει. 1λι. 

ὥνευμὰ 23» 147, 1ς7, 10, 16τ, 248, 2ς2, 208. (ομρὶ. ΑἸεχ.. 

εἰδὲ τὸ τνευμα 206, 299. 
τῇ ἀνθρώπου] α τῷ 147, 150. ΑΙά. 

λᾶντο 147, 359. 

υἱῶν] υιω τοό. 
αὐτὸ ἄνω) αὐτο εἰς ἄνω 23, 

αντὼ ἀνω 161, 261. αὐτὸ 

εἰς τὰ ἀνω 298. εἰς ἄνω ΑἸά. καὶ τὸ πνεῦμα] α τὸ τοό, 2ς4, 296. 
ΑΙεχ. αὐτὸ 23] αυτω246ι. κάτω εἰς γῆν] εἰς τὴν γὴν κάτω 23. 
κάτω εἰς τὴν γὴν τού, 1417, 1ξ ς᾽ 1ς 79 10, 161, 248, 252, 206, 2908, 

209. ΟομρΪὶ. ΑΙεχ. 

ΧΧΙΙ. Καὶ εἶδον] καὶ ἐδὼν (ἢ) 155. 

φρανϑησεται 298. 

ιόι, 3248, 2ξς2, 254) 2989) 2900. (Ομρὶ. Α]ά, διαδοῖ ὁ ἴῃ οἶδγ. πηῃ. Αἰθχ. 
ἐν ποιήμασιν αὐτε] εν ἘΟΘΙΉΜΑΤΙ ἀὐτϑ 23 232. ἔν τοις “Τοιημᾶσιν ἂυ- 

ὃ εὐφρανϑήσεται) ὦ ὦ ευ- 

τε 2:54. ὅτι αὐτὸ] οτι αὐτὼ 261. ἄξει αὐτὸν] ττ. το. ἐξει αντο 
ιςς. τὸς ἰδεῖν] εἰδεναι 2.2. ἐν ᾧ ἐὰν γένηται] ἑως αν γενῆται 23. 
εν ὦ ἂν γενηταν: τού, 147ν1ξς, 1ς7, 159» ιό:, 248, 353; 24) 290. 

Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ὦ ἂν γίνηται 254. μετ ̓ αὐτόν] μετ᾽ αὐτε 23, τςς, 
“ὅιϊ. μετ᾽ αντων (ςοῖτ. υἱ ἰπ ΕΑ.) 2 ς 2. 

1. Καὶ ἐπίςρεψα ἐγὼ] ΕἾ εοπυεγίνς ἐρο Νεῖ. 141. καὶ εἶδον] 
ν 22. συμπάσας) παδσας 23, τού,2ς3, 261. α ΟἸνγίοί ἰ“]. ς88. 

τὰς γενομένας] τας γινομένας τςς, ιόι, 248, 2ς2,2ς3, 498. Οὐοπιρὶ. 
Ομιγίοί. 1. εἶξ. δάκρυον. τῶν συκοφαντεμένων) δακργωντων (ας) συ- 
χοφαντημένων 22. καὶ οὐχ ἔςιν] καὶ οὐκ ἦν ΟἸγίοί. 1. εἰ, αὐ- 
τοῖς] ανυτας (τότ. εχ ςοῖτ.) 298. ΟἸἩγγίοί 1, οἰξ. παρακαλὼν 1] 

ΡΓΖΠΉΪ τ. ὁ τοῦ, 1479 τς 7, 1ς0, 161, 248, 2Ζ6τ, 298, 299. ΟΟπρὶ. ΑἸά, 
Ὗ Ω ἃ »- 

Ομνγίοῖ. 1. οἷ. καὶ ἀπὸ ὅτ. δά. ἔπ. ςοπ).} α τού, τςς.» Ὡς2, 2ὅι. 
. ᾽ 5 ᾿ γ ἕ ᾽ 

καὶ ἀπὸ χειρὸς] εἰ ἱπ »παπὶδῳ: οί. 1. συχκοφαντεντων] ῬΓΘΘΠΉΙζ, 
» " ; Ἁ 

τῶν 1475} 1.9ς. αὐτοῖς ἰσχυς] αὐτὲς οὐχ ἐςὶν ισχὺυς αὐτοῖς 23. αυ- 

5... 

ΠῚ 

ἐν τοῖς σάσι] 

εἶδε πνεῦμα] οἰδὲ το 
οιδὲ., 

; 

ὁ ἄνθρωπος] α ὁ 23. τοῦ, 147» 1ςξ, 157, 150,. 



τ -- « 

ΕἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. 
β . ΚΕΦ, ν. 

3 ρο 3 ΝΝ Ν 2 ἊΨ», ) ρο ἰδὲ 9 » 3 Ν ’ Ν ᾽ 

αὐτοῖς ἰσχὺς, καὶ οὐχ ἐςιν αὐτοῖς σσαραχάλων. Καὶ ἐπήνεσα ἐγὼ σύμπαντας τοὺς τευγηχότας 5. 
Ν Μ 3 ᾽ὔ ενΝ Ἧ ἰον [2 3 Νς φῸ "5: ρ ων Ν, 3 Ν ςξ Ἀ, Ἧ ΄ 

τὰς ἤδη ἀποσϑανόντας ὑπὲρ τὰς ζῶντας, ὅσοι αὐτοὶ ζῶσιν ἕως τῷ γυν. Καὶ ἀγαθὸς ὑπὲρ τὰς δύο 5. 
΄΄ Ὡ ΨΜ 3. ἃ 3 εκ Ν ρ Ν ᾽’ Ν Ἅ Ν ΄ ενΝ Ν 

τότες ὕὅςις ὅπω ἐγένετο, ὃς οὐχ εἶδε σὺν πρᾶν τὸ “ποίημα τὸ πονηρὸν τὸ πσεποιημένον ὑπὸ τὸν 
Φ Ν ᾿Ρ» ΙΝ , Ν ΄ Ν, , 2 ΄ ρ 7 Ψ 2 Χ 

ἥλιον. Καὶ εἶδον ἐγὼ σύμπαντα τὸν μόχϑον, χαὶ σύμπασαν ἀνδρίαν τ ποιήματος, ὅτι αὐτο 
ὋὉ ἄφρων 

᾿Αγαϑὸν πλήρωμα δραχὸς ἀναπαύ- 
ζηλος ἀνδρὸς ἀπὸ τὰ ἑταίρα αὐτϑ" χαί γε τᾶτο ματαιότης χαὶ προαίρεσις πνεύματος. 
σπεριέξαλε τὰς χεῖρας αὐτϑ, χαὶ ἔφαγε τὰς σάρχας αὖτ. 

ἐν ΄ ΄ ' νῶν ’ Ν, ’ ΄ .,}» 1ἱ'ῃὴ 9» Ν ΄ς 

σεως ὑπὲρ πληρώματα δύο δραχὼν μόχϑε χαὶ προαιρέσεως πνεύματος. Καὶ ἐπέςρεψα ἐγώ, χαὶ 
οὺ Θὲ συ Ὁ εἶδον ματαιότητα ὑπὸ τὸν ἥλιον. ἜἘςιν εἷς, χαὶ οὐχ ἔςι δεύτερος" χαΐί γε υἱὸς χαί γε ἀδελφὸς 

2). ν»ν νοι δες Ν, 3 ΕΝ ν " ν 6ν Ὁ) Ἄεσις ’ φϑαλμὸ Σ) Ὁ 3 9 

οὐχ ες ν αὑτω χὰ! οὐχ εςιΐ περασμος τω σαντι μοχ ῶ ἀυτδ᾽ Χαϊ γὲ οφ αλμος ἀυτἃ οὐχ εβμ- 

7 ᾽’ Ν ᾽ὔὕ 93 δ “᾽ ΄- 7 Ν 7 Ξ.ννΝ 5.2 ͵ ’ 

πιμπλατὰι αλδτδ' χαὶ τίνι ἐγὼ μοχϑω, χαι ςερίσχω τὴν Ψψυχῆν μου ἀπὸ ἀγασωσύνης ; χαΐ γε 
ων ΄ Ν Ν ΄ 2 3 Ν ε , ει νΝ Ν ΦῸΌῸΌΘνΝΝ 2. 

τᾶτο ματαιοτῆς χαὶ περισπασμος «σονήῆρος ες ν. Αγανοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ενᾶ, οἱς ἐς!ν αὕτοίς 9. 
Ν ϑ ν. Σ» ᾽ὔ 3. “Ὁ ΄ ΝᾺ ΄ ε Ὃ )» ρᾷ Ν ΄ .8. ὋἜΣΝἝΝ 

μισϑὸς ἀγανὸς ἐν μύχϑῳ αὐτῶων' Ὅτι ἐὰν πέσωσιν, ὁ εἰς ἐγερεῖ τὸν μέτοχον αὐτϑ' χαὶ δαὶ το. 

αὐτῷ τῷ ἑνὶ, ὅταν ππέση χαὶ μὴ ἢ δεύτερος ἐγεῖραι αὐτόν. Καί γε ἐὰν χοιμηϑωσι δύο, χαὶ ϑέρ- ῷ τῷ ἑνὶ, ἢ καὶ μὴ ἦ δεύτερος ἐγεῖρ . Καί γ μηϑῶσι δύο, καὶ ϑέρ- τι. 
5. ο  ε», Ὁ ρ ν. ΣΝ 3 Ὅς 87 ΄ , 2 

μη αὐτοῖς, χαὶ ὁ εἷς πτῶς ϑερμανϑη; Καὶ ἐὰν ἐπιχραταιωθὴ ὁ εἷς, οἱ δύο ςήσονται χατέναντι 12. 
8 .Ὁ Ν Ἁ 7’ ἂν 3 ᾽7ὔ . 3 4 ς »’ 9 Ν ἴω ’ εν Α, 

αὐτδ, χαὶ τὸ σταρτίον τὸ εὐ αι ου ταχεὼς ατερ α) Ἴσεῖδι Ἀγᾶνος σαις πεγῆς χα! σοφος 13. 
[γ4 3 "ἃ ρ᾿ 

ὑπερ βασιλέα γαρεσθύτερον χαὶ ἄφρονα, ὃς δχ ἔγνω τϑ προσέχειν ἔτι. Ὅτι ἐξ οἴχου τῶν δεσ- 4. 

μίων ἐξελεύσεται τῇ βασιλεῦσαι, ὅτι καί γε ἐν βασιλείᾳ αὐτῷ ἐγενήνη πένης. Εἶδον σύμπαν»- τς. 

τας τὸς ζῶντας τὸς ππεριπατᾶντας ὑπὸ τὸν ἥλιον μετὰ τῇ γεαγίσχε τ δευτέρα, ὃς ςἥσεται ἄντ᾽ 

μοχϑωτςς. πᾶσι μόχϑοις 2 Οοἠΐοές ϑεγεῖ!. καὶ γε ὀφϑαλμός} 
και γε ὁ οφϑαλμος 296. ἐκ ἐμπίμπλαται] εκ ἐμπλησθήσεται 23, 

αὐτῆς τταρακαλὼν τόϊ. εχ 4243. δκεμπιπλᾶται τού, 147») 165, 1ς0, 161, 298, 290. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ἄντὰς ὁ τταρακαλὼν 408. καὶ ςερίσκω] -ἰ- εγω λό. ἀπὸ ἀγαθωσύνης) ἀπὸ εὐφροσυνης 408. 
καὶ περισπασμὸς] καὶ σειρασμος 1]. καὶ περασμὼς (οοττ. ττερασ- 

μος) τς. ῥγϑπηἶτι. καὶ τοροαιρεσις πνεύματος 15). καὶ τερισπ. 
τσονηρός ἐστιν} εἰ ἀὐβεπρῖο ρεξξνμα ε. Υ εἴ. 1. 

τ΄ ΙΧ, οἱ δύο] κα, οἱ Δς2, 2:4. ΑἸά, οἷς ἐρὶν αὐτοῖς δες.} ἐχχεῖσι γαρ 
κερδὸς αγαϑὸον 2:2. τηᾶγρ. ἐγὶν αὐτοῖς μισϑὺς} ἐξὶ μισϑος αντοις 

οἱ αὐτοί ιοό. μισθϑὺς ἀγαϑὸς) μισϑος αγαϑὼν 17. 
Χ, πέσωσιν) πέση τοῦ, 147, 157. 10. ΑΙΔ, τσεσοι 2ὅ:. εεεὶ- 

ΠΙ. Καὶ ἀγαϑὺς] καὶ κρείσσων ἐξὶν το (οάϊοεϑ5 ϑεγρίϊ. ὑπὲρ εν ει. τι. ὁ εἷς ἐγερεῖ} ὁ ὃ εἰς ἐγθιρον ΠῚ, (τς ς. υἱκ νἸδείυτ) 1τό:, 

τὲς δύο τότες} ὑπὲρ τέτες ΟἸτγίο,, 1. οἰ, ὃς οὐκ εἶδε] οςις οὐκ οἷδὲ 4:4. ὁ εἷς ὃ ἐτερος ἐγερει τού. ὁ εἷς ὃ ἕτερος ἐγείρει 147,17, 1 ς0. 
τού, 147, 1ς9. ΑἸά. ὃς κκ οἰδὲςς, 157, 252. ὡς τις οὐχ εἰδὲ 61. ΑἸά. ἔς, πἰῇ ἐγειρη, 46:1. τὸν μέτοχον αὐτῷ} τὸν μετέχοντα αὐτὰ 
4μὶ ποπίμπι οἱάϊε νεῖ. 1.21. σὺν πᾶν] α πᾶν 23, τοό, 147. 1ξς,157,, 147, 1.9. καὶ βαὶ αὐτῷ] καὶ γε αὐτω αι τού, 261. α ἀντῶω 2ς4, 
159, 16ι, 248,2ς2, 261, 296, 298, 299. (οπιρ]. ΑΙεχκ. πω (ἢς) 253. 498. καὶ ἑαὶ αὐτῷ τῷ ἑνὶ] αὶ δὲ τῷ ἑνὶ ΒΑΠ]. Μ. ἰϊ. 489. ((Ε, ἢ. 
συμπαν 4:4. ΑἸά. σὺν τοᾶν---τσονηρὸν] οριι πιαΐωνα Ψεῖ. 141. τὸ 4346.) ὅταν πίσῃ] οτε πεσὴ τςς:. ὅταν πέσῃ δο. δὰ ἔπ. οοπι.} 
ποίημα] τω ποιήματι 2ο6. τὸ ταονηρὸν] α τὸ 296. ὅτι ἐὰν πέσῃ, ἐκ ἕξιν ὁ ἐγείρων αὐτόν. Β4Π]. Μ. Ἰϊ. 346. ((. 11, 480.) 

ΙΝ. σύμπαντα τὸν μόχϑον) συν σαντα μοχϑὸον τξξς. ἢ δεύτερος] ἦ ὁ δευτερος τζῳ. εἰ δευτερος τό. ἐγεῖραι αὐτὸν) ργα- 
τα τὸν μοχῖδον τς). Αἰεχ. καὶ σύμπασαν) καὶ τὴν συμπασαν 223, Πιϊῖ. τὰ 23) Ιο6, 147, 1ξξ,) 157, 150) 161, 248, 252, 253, 2547261, 

ιοῦ, 2ς3, 26:1. καὶ σὺν τὴν πασαν 1.4.7. 159, 298, 299. Αἰά. ἀν- 5098, 290. Οομιρὶ. ΑΙΖ. ΑΙεκχ. 
δρίαν} τὴν ἀνδρειαν τς]. ανδρειαν τξ0, 161, 2ς2, 298. ΑἸά4. ΑἸεχ. ΧΙ. Καί γε ἐὰν] α γε Οοπηρί. κοιμηϑῶσ!) κρικηϑασιν ἃ ς2. 

εν ὅτι αὐτὸ] α αὐτὸ 23; τού, 15,243, 24, 2όι. οτι τὸ 147, 1ς7,1ζ9ς. δύο] ρῥγαιηἶττ. οἱ 23, τού, 147, 1ξς» 157, 1ζ9) 161, 248, 2ς2, 23, 
᾿ ΑἹά. οτι αὐτῶ 26. ὅτι αὐτὸς --ἑταίρου αὐτξ} φμία «πικίσείο οἷγοα 461, 296, 298, 299. Οοπρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟἩγγίοίε. ν. 380. καὶ ὁ 

Μάαϊὶ εἶκε: Νεῖ. 12ῖ. ὅτι τᾶτο αἰοὸ ζῆλος ἀνδρὸς ἀπὸ τὰ πλησίον εἷς] καὶ τω ενι 23. καὶ γε ὁ εἰς τοό. καὶ ὁ εἷς τῦῶς ϑερμ.} α Οιγ- 
αὐτὰ τι Οοάϊςε5 ϑεγρῖ. ζῆλος ἀνδρὸς} ζηλος ανδρι τοό, (τςς υὐἱ οἵ Ἰ. εἶ. πῶς ϑερμανθϑῃ] πὼς ϑέρμη 23. 
υἱάειυ) 12, 2:4, 206, 298, 299. ὁ ζηλος τε ανδρος 2ς3. Ῥγδεπιῖ. ΧΙ]. Καὶ ἐαν---κατίναντι αὐτῷ} αὶ σὔπὶ ἰπιεττποά, ΟΠ γγίοί. Ι, εἰϊ. 
ὁ 261. τῷ ἀνδρὶ ὁ ζηλος ΒΑΠ]. Μ. . 94. απὸ τὲ Ὁ ἑταίρου] ἅποτε Καὶ ἐὰν ἐπικραταιωϑῃ] και ἐᾶν υπερισχυσει 2.3. Εἰ Αὶ ἱποαίκεγίε ῥ-- 
ἐτερου 11], τςς. ΑἸ4, παρῶ τὰ ἑταίρου ΒΑ]. Μ. 1. οἷξ. 26᾽ ἐμνε Μεῖ. [εἰ οἱ δύο γήσονται] Ρτγαστυδῖ. καὶ 147,1 ς 7, 159, 298, 

ν. Ὁ ἄφρων) λό 147» 1ςς, 1ξ79 1ζ0, τότ, 248, 5 22»; 2:4, 206, 2409. ὡννὰ καὶ τὸ σπαρτίον) κα τὸ Οοπιρὶ. τὸ σπαρτίον τὸ ἔντρι- 

2409. Οοπιρί. μιαδεῖ ὁ ἴῃ ομαγαδ, πηίπους Αἰεχ. ὁ ἀργὸς Οοη. τον] τὸ τρίπλοκον σπαρτίον ΒαΗ]. Μ. 1. 317. οὐ ταχέως] οὐ ταχυ ᾿ 
Αροῇ. 110. 11. ς. 4,63. περιέδαλε] περιελαδεν 23, 1ού, 147) 15 5» ..33» 155..34. Ομιγίος, 1. οἷ, ὁ ταχέως ἀποῤῥαγ.] ἃ διαῤῥαγήσε- 
157, 1ζ0, τότ, 248, 2ς2, 2ζ49 261, 2098, 299. (ομρ]. ΑἸά. ΑΙεχ'. ται Βαῆϊ. Μ. Ἰ. οἰϊ. 
Οοπῆϊι. Αροΐξ. ἰοο. οἶξ, περιλαμβάνει 253. εομρίεχως οἱ Ν εῖ. 1,δἴ. ΧΠΙ. ᾿Αγαϑὺὸς παῖς] ἘΞΕΕΤῚ χαι τότ, 248. (οπιρί. α ταις 
τὸς χεῖρας αὐτῇ} τὼς χεῖρας ἑαυτῇ Οοπῆίς, Αροίῇ. 110. ᾿ἱ. ς. 653. 296. καὶ σοφὸς} α καὶ 147, 157, 1.90. τρεσδύτερον] πρεσδυτην 
καὶ ἔφαγε] καὶ ἐσϑιει 2ς3. 23, Ιοό, 2ς3, 261. τῆ Ὡροσέχειν ἔτι! τε φυλαξασϑαι ετι 33. τα 

ΝΙ. ᾿Αγαϑὸ»] ἘΣ ἐξὶ 147, 1ζ0. ΑΙά, ἀναπαύσεως} ρῥγαευλϊί. φυλαξασϑαι τι πολιν 2:3.  γουίάεγε ἱπ ροβέγε. Δεῖ. 1.2ϊ, 
Ἐν τς 248, 298. ὑπὲρ πληρώματα] ὑπὲρ ὥληρωμα 68, τοό, 298. ΧΙΝν. Ὅτι ἐξ ἄο. δὰ ἔῃ. εοπ).} ὁ μὲν γαρ εκ φυλακῆς ἐξηλϑὲεν 

ὑπὲρ τληρ. δύο δρακ.} φμαπι ρίοπίεμαῖ πιαημηπε Ν εἴ. 12. μόχϑου] ββασιλευσαι" ὃ δὲ χαιπερ βασιλεὺς γεννηϑεις ὙπορΉΘὴ 252. ταᾶγς. (ΕΠ 
μετα βοχϑου 23, 2098. μετα μοχϑε, καὶ γὲ τατο ματαιοτῆς 2.4. ϑγη). ἰεθῖο. Οἵ, Ηεχαρία.) τῶν δεσμίων] των δεσμῶν ΠῚ, τού, τς 7, 
καὶ προαιρέσεως πνεύματος] α 23, 253. 1ξο, 261, 2098, 299. ΑἸά. τὰ δεσμωτηρίου 23, 253. τὸ βασιλεὺ- 

ΝΠ]Ι. Ἔριν εἷς] ἐςιν δὲ εἷς 29ος. καὶ ἐκ ἔσι τ᾿ -τ-καὶ ἐκ ἴσι 22] σαι] τῷ 161, 248. Βδθεῖ τῷ ἴῃ οἰλιδᾶ.. πηΐηοζε ΑΙεχ. ἐγενήθη] 

τες ἰσχὺν 68. αὐτες ἰσχὺς τόι, 248, 2:4, 296, 298. Ὀοπιρὶ. ΑἸεχ. 
καὶ ἐκ ἔςιν}] αὶ 147» 157, 159. καὶ ἐκ ἔριν αὐτ. παρακ.} α Αἱά. 

αὐτοῖς ταρακαλῶν 4} 147, 157, 10. 
εοτρ. αὐτοῖς ὁ τταρακαλὼν 206. ΑἸΪεχ. 
ὃ ταρακαλὼν (πε αὐτοις) 290. 

᾿ 11. ἐπήνεσα---ζῶντας} ἐμακάριδα τὰς ἀποθανόντας ὑπὲρ τὰς ζῶν- 

τας ΟΡ ιγίοί. 11. ο4. σύμπαντας] σὺν 23, 147, 1ςξ) 157, 150, 
τότ, 248, 4ς2, 5οό, 2098. Οοιηρὶ. ΑΙεχ. τὰς τεθνηκότας] τῆς τεῦ- 

ψεωτας τξς. τὲς ἤδη ἀποϑανόντας] Οὐΐρεη. 1. 28). ὅσοι ὅτο. δὰ 
Άη. οοπ.} α Ομιγίοί. 1. οἷ. ὅσοι αὐτοὶ] ὡς οἱ αυτοι 261. 
208. οσοι ἀυτῶν 299. ᾿ 

ΚᾺ 

συν αν» 

α 8᾽τογτΓ, ουπὶ ἱπιετπιςὰ. 261. καί γε ἀδελφὸς} α γε: 296. οὐκ 
ἔςιν αὐτῷ} εκ ὑπαρχει ἀνυτω τού. δκχ ἐςὶν ὁμοῖος ιςς. καὶ οὐκ ἔςι 
περασμὸς] και οὐχ ἐξὶ τειράσμος 23, τοῦ, 56:1.- καὶ οὐκ ἔξὶ περας 
408. καὶ γε περᾶσμος οὐχ ἐξ! 2909ς. τῷ σαντὶ μόχϑῳ] ὥαντι τῶ 

» 

ἐγεννηθὴ τς). ᾿ὶ ἀ4--᾿ 
ΧΥ. σύμπαντας] σὺν πάντας (υϊ 4Ἰ10ὲ πεημεηῖε) ΑΙοχ. 

περιπατῶντας}) 23. καὶ περιπαταντας 208. μετα, τῷ » νεανίσκου] 
μετα τὰ παιδὸς 5.3. τῇ 298. ὃς ςήσεται) ὃς αναφησιται 11], 

᾿ Α 

τους 



ΚΕΦ. ΙΝ. 
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16. ἀυτᾷ. 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗῊΗΣ. ς 

ἔσχατοι οὐχ ἐν Λ αν σονται ἐπ αὐτῷ" ὅτι χαίΐ γε, τῶτο ματαιότης χαὶ προαίρεσις πνεύματος. 

2 » Ν ν»" ΜΝ ὩΣ ρ δ: ἫΝ » ,’ » τὸ ἰδ ΄ ε 

Οὐχ ἐςι περασμὸς τῷ σαντὶ λαάῳ, τοῖς σαᾶσιν οἱ ἐγένοντο ἔμπροσθεν αὐτῶν" χαΐ γε οἱ 

1). Φύλαξον τὸν τοῦδα σεν ἐν ᾧ ἐὰν «πορεύη εἰς οἶκον τὰ Θεδ' χαὶ ἐγγὺς τῇ ἄχδειν, ὑπὲρ δόμα τῶν 

ΚΕΦ. 

ἀφρόνων νυσία σδ, ὅτι ἐχ εἰσὶν εἰδότες τ πσοιῆσαι χαχόν. 

ι. ΜΗ σπεῦδε ἐπὶ ςόματί σου, χαὶ χαρδία σου μὴ ταχυνάτω τῇ ἐξενέγχαι λόγον τορὸ πτροσώπου 

2.3. Οτι παραγίνεται ἐνύπνιον ἐν πιλήσϑει πειρασμδ, χαὶ φωνὴ ἄφρονος ἐν ππλήϑει λόγων. 

4. 5. ἐὰν εὕξη, ἀπόδος. 

6. ἐςιν" ἵγα μὴ ὀργισϑῆ ὁ Θεὸς ἐπὶ φωνῇ σου, χαὶ ὡιαφϑείρη τὰ ποιήματα χειρῶν σου. 

ρ ῬΦ Φ ε ἈΝ 3 “59 »“.,“ψΨΜἹ Ν Ν 29" “Ὁ ἰφὰ ἈΝ πϑ νι » . Ἐ ΄ 3. 2 

τῇ Θεξϑ' ὅτι ὁ Θεὸς ἐν τῷ δρανῷ ἄνω, χαὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς" διὰ ττο ἐςξωσαν οἱ λύγοι σᾶ ὀλίγοι. 

Κανϑὼς 
Ψ 3 ἙΝ “ ἰπ ΧΝ ’΄ “93 ὧς 2. “ Χά 3 » ΄ : 3 ΝΜ, Ν, Ψ εὔξῃ εὐχὴν τῷ Θεῷ, μὴ χρονίσης τ ἀποῦδγαι αὐτήν" ὅτι οὐχ ἔςι ϑέλημα ἐν ἄφροσι' σὺ ὃν ὅσα 

᾿Αγαϑὸν τὸ μὴ εὔξασϑαΐ σε, ἢ τὸ εὔξασϑαί σε ταὶ μὴ ἀποῦδναι. Μὴ δὼς 
Ν, 7 } “.» ων Ν᾿ ᾽ὔ Ν ν΄ Ν ᾽ὔ " ““φΦ »Ἤ ΄ 

1τὸ φςομᾶ σου τᾶ ἐξαμαρτήσαι τὴν σᾶρχα σου, χα! μὴ εἰπῆς ῶρὸ “Φροσωποὺ τᾶ Θεϑ, Οτι ἄγνοια 
4 

Ὅτι ἐν 

7. πλήσσει ἐγυπνίων χαὶ ματαιοτήτων χαὶ λόγων πολλῶν, ὅτι σὺ τὸν Θεὸν φοδξ. ᾿Εαν συχοφαντίαν 

3 ’ 9 ὦ ’ 7 ρ 7 

1ο. σὲν ἐν πλήσϑει αὐτῶν γέννημα; χαΐ γε τᾶτο ματαιότης. 

τ 1 ἐν τῷ πορευεσθαι 23,253. 

λ. ε 
) ᾿ 

Α 

ει π΄ ϑὼς εᾶν εὐζη 253. 

ΕἼ τς 

 1ξξ, 157, 252, 261, 2906, 299. ΑΪεχ. 

68. 1]. οἷζ, 

23) τού, 147, 1ςς,1ςγ9ο τότ, 248, 5:2, 2ς3, 245 261, 206, 298, 299. 

Οουρι. 

ΧΥ. Οὐκ ἕςι σιρασμὸς ὅχ ἐρὶ πειρᾶσμος 43, τού. δχ ἐςὶ περι- 

σπασμος 147,19. τῷ παντί λαῷ] τω παντί ἅλω (Π6) τςς. παντὶ 
τω λάω 299. οὗ ἐγένοντο] οσοι ἐγένοντο 23, Ιού, 147,(1ς ς. υἱ νἱἀ6- 
(Γ) τς 7, 1.9) 248, 22, 253, 261, 2ρύ, 298. Οομηρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ἔμπροσθεν αὐτῶν] ἐμπροσϑὲν αὐτὰ τςς. Αἰά. ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐν αὐτω 

ΝΣ 43, 147. 15, 157) 149, 161, 248, 252, 253, 254, 206; 208, 2990. 
ΕΌΡΊΡ:: Αἰά. Αἰεχ. ἐπ᾿ αὐτων τού. επ᾿ αὐτὸν ζόι. ἐπ εο Νεῖ. [Δἴ. 

ὅτι καί γε] α ὁτι 298. 
ΧΥῚΙ. Φύλαξον) φυλαξαι λ48, 2:2. Οοπιρὶ. ἐν ᾧ ἐᾶν πορεύῃ] 

ἐὼν πορεύῃ] ἂν πορενη τού, κ47.1ς 5,17» 
1ς0, τότ, 248, 252, 254, 26:1, χρό. Οομορὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. εἰς οἶκον] 
εἰς τὸν οἶκον Αἰεχ. τῷ Θεὰ] α τὰ. τού, τςς, 1ς 7,261. Οὐρὶ. καὶ 
ἐγγὺς] και εγίισον 23, τού, 2:53. καὶ εγίισεν.([.) 261. καὶ ἐγγὺς 

--ϑυσία σου] εἰ αρργορίηφμα κί ἀμάϊας: ἀἰοπωηι ἐπὶ ἱαβρίοείμσι (αετὶ- 

Μείμα, Νεῖ. 121. νπὲρ δόμα] υπὲρ το δεναι 43,253. ὑπὲρ δομάτων 
τού. ὑπὲρ δοματα 296, 299ς. τῶν ἀφρόνων] αφρονας 23, 253. 
α τῶν τιοό, 296. ϑυσία σου] ϑυσιαν (οπιῇϊο σε) 23. ϑυσιαν σου 
253.. ϑυσια σοι 299ς. εἰσὶν εἰδότες} εἰσιν οἰδϑώτες (Π0) 1ςς. τὰ 
ποιῆσαι) τὰ ποιεῖν 23, 261. τῇ ποιῆσαι κακόν] τὰ σοιεῖν χκάλον 
ιοό. τῷὰἜ τοιησαι καλὸν 1479) τςξς, Σς 7) 1ζ0, (16τ. τηᾶγρ. τοῦ Τσοιειν 
καλον) 248, (2 52. πιᾶγρ. υἱ Ἐα.) 2-ς3, 296. ΑΙά. 'τοιεῖν χᾶλον 2 4. 
σοιησαι καλον 200. 

Ι. Μὴ σπεῦϑδε---προσώπου] μὴ σπεύσῃς ἐξενεγκεῖν λόγον πρὸ προσ- 
ὥπου Οτΐρεη. ἷ. 23ς. μὴ σπεύσης ἐξενεγκεῖν ῥῆμα τροσώπου Οτεξ. 
ΝΥ, 1. 822ὥ. μὴ ταχυνάτω] μὴ ταχυνετω τς ς, 1ς79) τξορντόι, (2ς2. 
οἱ νἱάεϊυτ) 298, 299. (οιηρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. τὰ ἐξενέγκαι] τὰ ἐζενεγ- 
χϑιν 2ςΆ. ὅτι ὁ Θεὸς} α ὁ 23. ἐν τῷ ἐρανῷ ; ἄνω] α ἄνω 23. τού, 

ἐπὶ τῆς γ Ἔκ χατω 147, 
157, 10, 24,298, 290. Αἰά. Οτερ. Νγὴ) 1. οἷ(. ἐπὶ γῆς κάτω ΟΥ- 

ἐν τῇ γῆ κάτω Αἴβδδη. '. 99ς4φ. διὰ τ8το) καὶ ἐπὶ τϑτω 
147). ἐπὶ τατὼ τςς, 1ς7, 1ς9, (τότ. πηᾶγρ. υἱ Ἐά.) 448, 252, 254, 
298, 290. Οοιρὶ. Δ]. ΑΙεχ. ἐπι τατὸ 206. 

1. Ὅτι τιαραγίνεται) οτι τεριγινετῶι 290. (μία νεπίο! Υεῖ. 
Ιλ. πειρασμδ} πειρασμων 1 59, 298. περισπασμὰ ΑἸεΧ. ἵμω 
εἰπμάϊπὶς Ν εἰ. 1,δῖ. ΣΝ 

11. Καϑὼς εὔξη] καϑῶως ἂν εὐξη τού, 147, τς ςν»ν 1ξ 79 1ζ0, ἐδ 
, (248. υἱ νἱἀδίυγ) 2ς2, 254; “οὗ, 298, 299. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ., 

τέκνον, ἐὼν εὔξη Ογή!, ΑΙεχ. νοΐ. ἱ. πα Ι. δὴ 
534. Οἴμπι φοίμπι “καῖε ψεῖ. 11. τῷ Θεῷ] τω Κυριω 43. ΟΥΠ]]. 
ΑἸαχ. Ἰ. οἶξ. μὴ χρονίσῃς] μη βραϑυσης 23. «τὰ ὥποδᾶναι αὐ- 
τὴν] ἀποδᾶναι εὐχήν σου ΟἸτγίοίξ. ν. 231. (Οἢ, ν. 448.) αὐτήν] 
δι’ αὐτὴν 68. ὅτι οὐκ ἔς] οτι οὐκ ἐγαι 2:4. κα ὅτι ΑἸά.κ, ϑέλημα 
ἐν ἄφροσι] εν ,αφροσυνη ϑελῆμα 147.» 1ς9. ΔΙά, 

μα 147, 299. 

ἐν τα ρονι ϑελη- 
σὺ ἄν ἄς. τἀ θη. οοιη.] φιαοώμονε υουετῖ:. Μεῖ.. 

σὺ 208. σὺν ΑΪά. 

, πένητος χαὶ ἁρπαγὴν χρίματος καὶ δικαιοσύνης ἴδης ἐν χώρᾳ, μὴ ϑαυμάσης ἐπὶ τῷ πράγματι" 

8. ὅτι ὑψηλὸς ἐπάγω ὑψηλξ φυλάξαι, χαὶ ὑψηλοὶ ἐπ᾿ αὐτοῖς. 

9. βασιλεὺς τ ἀγρϑ εἰργασμένου. 

Ἧ ζά δ ἈΝ μι, ἧς 

Καὶ περίὶσσειὰ γῆς ἐπι “σαντι ἐς!, 

᾿Αγαπῶν ἀργύριον οὐ πλησηήσεται ἀργυρίου' χαὶ τίς ἠἡγάχη- 
Ἐν πλήνει ἀγαθωσύνης ἐπληϑύνμνησαν 

ΠΡ ὰ 

τ 

1.41. σὺ δν)σσα) αοσα 147), τς7, τς9, 299. ΑΙά. 
εὐξη τού, τςς, 252, 24. (206. υἱ νἱἀεῖυν.) ΑἸοεχ. 
«ὅόι. (οπιρὶ. 

ἐὼν εὔξῃ] ἂν 
λ τᾶν 161, 248, 

ΙΝ. τὸ μὴ--εὔξασϑαί σε) μὴ εὔξασϑαι, ἢ ὥξανϑαὶ Ρτόοορ. π᾿ 
(αι. Νίς. ἴοπι. ἷ. ρΡ. 119. εὔξασϑαίι σε 19] α σε (εἰ ἂς ἰηῆ4) Οτὶ- 
δέῃ. ἷ. 202, 203. ἢ τὸ εὔξασθαί σε) ἢ εὐζαμενον 147, 17» 1 9, 290. 
ΑΙα. ἣ τὸ εὐξζασϑεσαι (6) τςς. σε 2ὅι. φιανε υουέτε Ψεῖ. 1,2. 

καὶ μὴ] Α Χῶ! 147, 1572 150, 290. ΑΙ, 
Υ. τὰ ἐξαμαρτῆσαι!) α τὰ 23. τὰ ἐξαμαρτεῖν τού, 147, 17, 

τς9, 161,22, 261, 296, 299. Οοπηρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. τε μη ἐξαμαρτανὴν 
((ς) 1ξξ. ἐξαμαρτανειν 298. τὡρὸ ρος α τρο τοό. πρὸ 

τροσ. τῇ ΘΕᾺ] α τῇ Αἰά. ἐπ εση ῥεέίμ “πρεὶϊὶ Ν εἰ.1.21, ὁ Θεὸς} α ὁ 
ιςς. ἐπὶ φωνῇ σου] ἐπὶ τὴ φωνὴ σου 1ξ09, 2098. ἐπι φωνης σου 261, 
299ς. καὶ διαφϑείρῃ) και διαφϑέειρει. ας2. καὶ διαφϑαρὴ 254. 
χειρῶν σ8} ῥτατηϊτῖ, τῶν 23, τοῦ, 147, 157, 1.9, 2ξ2, 254, 26:1, 298, 
200. ΑΙά. 

ΝΙ. καὶ ματαιοτήτων---τσολλῶν] εἰ ψαπίαίες εἰ σεγόα ρίωτίπια : 

γεῖ.- 1.831... καὶ λόγων] καὶ λογὼω 1ξς. πολλῶν] - τσολλα ρημα- 

τὰ 2ς3. ὅτι σὺ]. 68. οτι συν 1479, τς ξ» τξο9, 200. (ΟὨ!ρ]. ΑἸεχ. 

, ὅτι σὺ τὸν Θεὸν φοδ5] ,ά έμπι "σις. Νεῖ. 

1. , ΕΣ, 

ΥἹΙ]. καὶ δικαιοσύνης] καὶ δικαιοσυνὴν 23. ἐν χώρῳ] ἐν τολει 
253. ἐν τῇ χωρα 2:4. Αἴβλπ, '. 262. μὴ ϑαυμάσῃς] ργρεπηῖε. καὶ 
23. ἐπὶ τῷ πράγματι] ἐν τῷ τρώγματι ἐπ᾿ αὐτῆς Αἴπλη. 1. οἶξ. 
ὅτι ὑψηλὸς) αοτι 68. ὅτι ὑψηλὸς δίς. δὰ ἔπ. σοπη.] φμία ἐχεείως μμρεν 

ἐχεοί μον, εὐ βοαϊ!, εἰ ἐχοεῖβον οἹ μωρὲ ἰδίοε. Ν εῖ. 1.1. ἐπάνω ὑψηλξ) 
ἐπάνω ὑψηλος 68. φνλάξαι]) φυλάξει 23, τοό, 2:3, 296. Οοπρὶ. 

᾿Φυλαξεται 147, τς. ΑΙά. φυλάσσει (τό:. σοτ. φυλαξοι) (248. οοιτ. 
καὶ ὑψηλοὶ] καὶ υὑψη- 

ἐπ᾿ αὐτοῖς] ἐπ᾿ αντης ΠῚ, ,1οῦ, 147, 159, 252. 
ουΡ Ζ 

φυλαξει) 2ς2, 298. ΑΙεκχ. φυλασσεται 200. 

λος 239 23.) 254. 
ἐπ᾿ αὐτὲς 68, 2ξ4. 

ΝΠ. Καὶ πιρίσσεια---αντί ι ἐξ!) εἰ ἀνρίϊων ΙἿῈ ἐπ οἼπηἶϊόκ: οἤ 

ψεῖ. 1ἴ, ἐπὶ παντί ἐς!] ἐν τσαντι εξ 23. ἐν τεαντὶ γάρ ἐς. Αἴδδη. 
ἱ. 121. ᾿βασιλεὺς] Ργατηΐτ, αὐτὸς 23. Δ 0. τε κ-- ὄνονλει, 

ΙΧ. οὐ πλησϑήσεται) οὐκ ἐέ πλοῦ ϑλούται 23) 253. 
ἠγάπησεν] α καὶ 1ζ90. καὶ τίς ἠγάπησεν --γίννημα] εἰ φωὶ αἰγὶ 
ἀἰοηας ποι ᾿μείωτ εἰς : Νεῖ. 1.1. ἐν πλήϑει αὐτῶν] ἐν πληϑει αὐτὰ 

ΗΙ, (23. οοττ.) τού, τότ, 248, 2ς2, 253, 254, 2οό. Οοχηρί. . ἐν πλή- 
σε) αὐτῷ ΑΙεχ. γώνημα) γεννήματα. καὶ τις ἡγαπησε δωρα εν 
πλησει οὐκ ἐλευσεται τοό. γενηματα 147, 1ζ0, 298. ΑΙά. γενημα- 

τα. και τις ηγαπῆσεν δωρα εν πληϑει καὶ οὐκ ἐλευσεται. 26:1. γεννη- 

ματα 200. 
Χ. Ἐν πλήϑει} ἐν τω πλησθῆναι 2.3. 

τῆς τότ, 248. (ὐομρὶ. 

ἔσϑοντες αὐτὴν] ρτγαεπηϊτῖ. οἱ 23, 147, 161, 248, 2ς2, 2ζ4, 261, 290. 
(ὐοιηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

τς αντὴν “οὔ. 

ἀγαϑωσύνης] ρταταϊτῖ, 

: 4 ’" 
.. ϑίαϊ τις 

τὴν ἀγαϑωσυνὴν 2ξζ3. δοπογμν Ψεῖ. 1. 

οἱ ἐσϑιοντες αὐτὴν τού, 19, 2ς3, 208. εσϑιον- ̓  γ΄ 
καί τί-τ-παρ᾽ αὐτῆς] καὶ τί ἐριν ἴσχυς αὐτῷ παρ᾽ 



ν ͵ 

ἐκ ἕςιν ἐν χερὶ αὐτῇ ἐδέν. 

Φ Μ. τα 
.ς αὐφῃς Οράφε υὐν9 δεΓρῖ!. 

ἮΝ . ἘΚΚΛΗΣΊΙΑΣΤΗΣ. 

Γλυχὺς 

ὕπνος τῷ δόλε εἰ ὀλίγον χαὶ εἰ πολὺ φάγεται, χαὶ τῷ ἐμπλησϑέντι τ πλδτήσαι, ὃχ ἕςιν ἀφίων 

αὐτὸν 18 ὑπνῶσαι. Ἔςιν᾽ ἀῤῥωςία ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, τῦλϑτον φυλᾳσσόμενον. τῷ δ αὐτῷ 

εἰς χακίαν αὐτῷ, Καὶ ἀπολεῖται ὁ πλᾶτος ἐχεῖγος ἐν περισπασμῷ ἄονηῤῷ, χαὶ ἐγέννησεν. υἱὸν, χαὶ 
Καϑὼς ἐξῆλθεν ἀπὸ γαςρὸς μητρὸς αὐτϑ γυμνὸς, ἐπιςρέψει τὸ 

πορευϑῆναι ὡς ἥκχέι!,' χαὶ΄ ἐδὲν λήψεται ἐν μόχϑῳ αὐτῆ, ἵνα πορευϑῇ ἐ ἐν ΧΕ αὖτ. Καί γε 

τδτο πονηρὰ ἀἰζύε ιν, ὥσπερ γὰρ παρε χενέτον ὅτως χαὶ ἀπελεύσεται" χαὶ τίς ἡ περίσσεια αὖ- 
τὸ ἧ᾽ μοχϑεῖ, εἰς ἄνεμον . Καί γέ σᾶσαι αἱ ἡμέραι, αὐτῷ ἐν σκότει, χαὶ ἐν πένθει, χαὶ ϑυμ 

πολλῷ, χαὶ αὀῤῥωςίᾳ, χαὶ χόλῳ. 

ἔσϑοντες αὐτήν" καὶ τί ἀνδρεία τῷ ταρ' αὐτῆς; ὅτι ἀρχὴ τ ὁρᾷν ἐφ ἀλμΟιε αὐτϑ. 

Ἰδδ εἶδον ἐγὼ ἀγαθὸν, ὅ ἐς! χωλὸν, τ φαγεῖν χαὶ τῇ πιεῖν 
-ο μῬ 4 ρο 3 ΄’ 3 Ν, " 39 "Ὁ Ψ 

χαὶ τῷ ἰδεῖν ἀγαϑωσύνην ἐν παντὶ μόχϑῳ αὐτδ, ᾧ 
. 

ἘΝ ᾿ ΘῊΡ δἣΝἪ Ἁ Φ ϑ ἽΝ 44 "ν᾿ 

ἐὰν μοχϑὴ ὑπὸ τὸν ἥλιον ἀριϑ μὸν ἡμερῶν 
ρ ϑ" ὦ» δ 4 3 “.Ὁ ε ΝᾺ Ψ ΦΧ. "ς ϑ. ΄ ἰδ Ν Ὁ» 395 μὋ 

ζωὴης αὐὑτϑ ὧν ἐὗωχεν αὐτῷ ὁ Θεός, ὁτι αὔὗτο μερίς αὐτ. Καὶ γε πὰς ἄγϑρωπος ῳ ἔδωχεν αὐτῷ 
ἐν ζω: . ᾿ὲ ᾿ "ὃ κ ΐ »“" : “Ὁ “ ᾿ .- 5 δ᾽ Θέδο 'σλδτον καὶ ὑπάρχοντα, χαὶ ἐξεσίασεν αὐτῷ φαγεῖν ἀπ᾿ αὖτ, χαὶ λαξεῖν τὸ μέρος αὖτ, 

χα] τῇ εὐ δανν })8] εν μόχϑῳ αὖτ, τᾶτο δ ὅμα Θεξ ἐξιν. Ὅτι οὐ πολλὰ μνησϑήσεται τὰς 
ἡμέρας τῆς ζωῆς τὰ, ὅτι ὁ Θεὸς Φερισπᾷ αὐτὸν ἐν εὐφροσύνῃ καρδίας, αὐτϑ. 

φ-- 

"» 

᾿Ανὴρ κα Ἃ 

ὁ Θεὸς πλοῦτον καὶ ὑπάρχοντα χαὶ δόξαν, χαὶ οὐχ ἕςιν ὑςερῶν᾽ τῇ ψυχῇ αὐτὰ ἀπὸ ̓ 'σάντων ὦ ὧν 

φχιϑυβήδει; χαὶ ἐχ ἐξεσιάσει αὐτῷ ὁ Θεὸς τ φαγεῖν ἀπ᾽ αὖτ, ὅτι ἀνὴρ ξένος φάγεται ̓ αὐτῦ)" 

ἦξτο ματαιότης χαὶ ἀῤῥωςία πονηρά ἐς ν. 

ἘΣΤῚ πσίηρία ἣν ἥῆουν ὑπὸ τὸν ̓ λϑδν, χαὶ πὸλλῆ ἐς ν ὑπὸ τὸν ἄνθρωπον. ᾿ δώσει ( αὐτῷ 

Ἐὰν γεννήσῃ ἀνὴρ ἑχατὸν, χαὶ ἔζη “πολλὰ ζηδεϊαὶ, 
-ο βρῶ Φ ν ε ε »“ 9 ΦὍὉ 9 “ὃ ᾶ'΄. Ἂν, 3 “Ὁ 3 4 5" ἰϑν ϑ 

χαὶ πλῆνος ὁ, τι ἔσονται αἱ ἡμέραι ἐτὼν αὐτϑ, χαὶ ψυχὴ αὐτϑ οὐ τ συ σεται ἀπὸ τῆς ἀγα- 

δον τς). Αἴοχι ΠΡ ,ὧὰ φέξ Ν εἴ..1ἱ. 
ὃ ἐρὶ καλὸν} μαθεῖ ὃ ἴῃ οὗλγ. πιΐπογε Αἷςχ. 

φμοά ε ἜΜΕΝ γει. 1λϊ. καὶ τὰ πιεῖν} κ τ 290. ᾧ ἐὰν “μόχϑῃ] 

αἴαν 23. ὦ μοχϑει τού. ὦ αν μοχιϑηδη 147, 1579. τς, 248. 

284. 209. Οομρρὶ. δὰ ὃ 
ἐγὼ ἀαγαϑὸν] τ. 147. 

καὶ τί ἀνδρεία} καὶ τις ἀνδρια 23. 
Οοτορὶ.. καὶ τις. ανδρεια,. 147, 180, τότ, 248, 208. ΑἸεχ. , καὶ τις 
“ερισαεια, 393. . Τῷ παρ᾿ αὐτῆς} τω ἔχοντι αὐτὴν 343: λαϑεπιΐ ἐἶδα 

γεῖ. 1.1. ὅτι ἀρχὴ] οτι ἀλλ᾽ η.93, 23, 2.4. ὅτι ἀρχὴ δέο. δή 

ως. Νεῖ. 1,λ 

τὰ ὥλυτ,) δἰ (πἰωγίδας ἀϊοίὲς Ν εἰ. 1.Αῖ. 

ςία---ἥλιον] εἶδον. ἀῤῥωςίαν δεινὴν ΒαΩϊ. Μ. ᾿ξ. ξ9. 

ον 261. .. 

Οουὶ. 

“τῷ } εἰς κακιᾶν ἄντε τού, 147» 159, 248, 2:2, 254, 261,.296, 298. 
.ΑἸοχ. Ω ῖ 

᾿ τῇ χειρὶ 254. 

ὅτῶς 24. 

βῃ. ςοῃ»] εε μηγμόνον ϑεωρια σφϑαλμὼν αντα 2ς2. κἱβ τὸ υἱάραι! οτμέϊ: 
τῷ ὁρᾷν} -ξ ἀντὴν 53, 253, 254. ἀμ μμ αὐ- 

ἐκ οφϑαλμοι ἄντα τόϊ, 248. Οδηρὶ. 
ΧΙ, Τλυκὺς ὕπνος γλυχὺς ὁ υπνος 23, 147, 1ζ09, 2οΒ. ἡδὺς ὕπ- 

γος ΟἸ γί, 1. 32... τὸ δάλμ) τὰ ϑαλευοντος 23, 2:3. τῳ δελῳ 
Ο Φ61. ΟΠΗΠΟΙΝ [εὶ οἷς, ὙΜιοοάοτεε. ἵν. 507. ὀβεγαπιΐ γε ει. [μκἰ. αὐ ὀλί- 

᾿ς φψον-τφβγεται) ἄν τε πολὺ, ἄν τε ὀλίγον φάγῃ (ἰνγίοί. 1. εἰς. (ΟΣ, 

1, 32.), καὶ εἰ πολὺ] κα εἰ 147. 1.9. καὶ τῷ ἐμπλησϑῶτι] καὶ τω 
ἐμ πλησμόνη (60) 23. καὶ τῶ ἐν πλησμονὴ 253. καὶ τῷ ἐμπλησϑ. 

τὸἪ Ἔ ὐλατῆσαι] τα ὥλατι- 
σαι τιοό. τε 214. ἔκ ἔςιν ἀφίων] οτι οὐχ ἐρὶν ἡ ἀφιὼν 145). ῥγῶ:- 

αὐὐττ, οσι το, όφρ. ΑἸά. α ἀφιὼν ἃ ς4. ἐκ ἐριν ὃ ἀφιεὶς 298. αὖ- 
τὸν} α 147.. αὐτὸν τὰ ὑπνῶσαι] τὰ ὑπνωσαι αὐτὸν 408. . 

ΧΙΙ. ἔἜχιν ἀῤῥωςία} ΕΠ ἰσοριον ρεβξνιω; Ψεῖ. 14. Ἔριν. ἄῤῥω- 
[ Δ ᾿ ἣν εἶδον] ἣν ἰδον 

πλοῦτον. φυλασαόμενον) τῦλοντος φυλασσομαᾶνος. τότ, 448. 
“ ,ν 2. Ὁ ἢ 7 

. τῷσαρ αὖτὰ} τω ἔχοντι αὐτὸν 13, 253. εἰς κακίαν αὖ- 

ΧΠῚΙ. ὁ πλῶτος] { αὐτα τόι, 248. Οομρρὶ. 
εν πειραάμω, 1434 το. -Ἐ αὐτῷ Ἰηῖεγ ὕηςοβ ΑΙεχ.. 

οἷο ζβαγβές. πύπογε ΑἸεχ. υἱὸν} “Ἔ λοιμον τοό, 461.. 

ἐν περισκασμῷ ] 

πονηρῷ) ΒΑ εί 

ἐπιςρέψνε:} ῥγαστηἶϊτε. 
᾿ ἔπιςρ. τῷ τορευϑ.] γονεγίείωγ Νεῖ. 11. ὡς ἥκει] ὡς ἦν 

24:4. οὐ λήψεται] λήμψεται (πε 5) 23. α οὐ τού, τότ, 248, 22, 
284, 261, 296, 298. Οοπιρὶ. Αἰεχ.. ἵνα δα 9:1 τε πο ναι 
23. 2.22 ἐν χαρὶ αὐτθ}] α 2ς2. 

χΥ. Καί γε τϑτο] -Ἐ ἐρὶ 147, 189, ᾶρ0. τοονηρὰ ἀξῥωρίι] 
᾿ἰααρυον ρεο Ν ει. ΤΑ. ὥσπερ γὰρ] κα γαρ τοῦ. καὶ ὠπελεύ- 
σεται] και τορωσεται 490. καὶ τίς] τις 68. ἡ περίσσεια αὖτ} 
ἡ 23γς 3. ἡ περίσσεια αὐτῷ κΑΪεχ. ἢ μοχϑεῖ]} εν ἡ ἐμοχϑησεν 
43,253. ἣν μοχϑει τού, 147, το, 2ζ4, ΐὩοὅ, ἅφ9.. ΑΙά. φονέα ἰαόο- 
γαυϊ! δεῖ. 1,Αῖ. 

ΧΥῚ. Καὶ γε πᾶσαι), πασαι 147, 1ς9, 299. Καί γε πᾶσαι 
--ἶν σχότει} Ἐπ ομαπίδεω: ἀῥεόκ: με; ἐπ ἱεπεότὶε εουπεάεε Ν εῖ. 1.2ϊ. 

ἐν πκένϑε!] αν 23. α δεῖ, [Δ 
ξολλω 232, 1 

ΧΥΤΙ. Ἰδὲ εἶδο 

ΧΙΝ. μητρὸς αἰ] λα βητρος 147, ῖ ζ0. 

καὶ ϑυμῷ πρ98: κᾶ! ταροξυσμὼ 

}]) ιδὰ ὃ δ εἰδον. 23. τοῦ 147, 1ζ9, 1ό:, 248, 2ς2, 

498. 
ἐν χειρὶ] ἐν 

410. ἱν. δ. 4. 

Α΄ 

και 

Οοπιρὶ. ὦ ἂν μόχϑη τότ, 455. ὦ ἐὰν βμόχϑηση 8.83; 206, ζΟ8, 299. 
Αἰ4. ΑἸεχ.. ὠριϑμὸν] ψηφω τότ. πιαγζ. ὅτι αὐτὸ] οτε αὐτὼ τού. 
οτι αὐτὸς 100. στι τῶτο 200. 

ΧΥΠ]Ὶ. τᾶς ἄνθρωπος} τας ὁ ανϑρωπος 23. ᾧ ἔϑωπεν]. ὃ εδω- 
κεν 2:4. Ὄῦλξτον) λατος ἃ 54. καὶ ἱ ἐξωσίασεν) και εξεσιας τού 
2:2. καὶ ἐξεσιαν 598. “ αὐτῷ φαγεῖ»} αντοὸν τὰ φαγῆν 11}, 23, 
χ 47. 1.7, 1ξ0, 353, 1900. Αἰά. εν ἄυτω τα “φαγεῖν τοό, αξα, 28. 

ἄντω τὰ φάγειν τότ, 248, 2 4) 296. Οοιηρὶ, Αἶεχ. α αὐτω τὸ φαγειν 

λόι. ἀπ᾿ αὐτῷ} απ᾽ αντῶν 147, 157», 150) 299. ΑΙά, καὶ λα- 
δεῖν] καὶ τα λαξειν τού, 2ς2, λ6:, 2ρό, 88 τῶτο “5 ̓ἀρισον 
αι Δόι. 

ΧΙΧ. “Ὅτι ἐὶ ; πολλὰ] οτι εἰ πολλας ΠῚ, χοῦ, 1ς7» ἐδι, 248, 3:5, 
'Δς4, 296, 208, 299. κα 8 147, 159.. τῶς ἡμέρας] τὰ ἐτὴ 23. ’ ὅτι 
ὁ Θεὸς δίς. δὰ ἔπ. οοπ1.] φμία Ποκείκες ἀὐεεραι ἐπ ἐλσεϊθέα τοῦ ἐπα. γει. 

1μαι. β 

Ι. καὶ τοολλή δες. δὲ ἔμ. ςου.] τὸ ζγεσιενς ἀρεῖ ὀονείπεε. οἵ. 1ἱ. 
ὑπὸ τὸν ἄνϑρωκον] ἐπι τες ανϑρωπες 23. ὁπὶ τὸν ανϑρωποῦ (τόι. εχ 
(οι7.) 2ς 3, 39. Αἰεχ. ὑπὸ τὰς ἀνϑρωπες-2:3. ἔπι τῶν ανϑρωπων 

παρὰ τοῖς ἀνθρώποις (ομρὶ. 
11. ϑώσει αὐτῷ] κα αυτὼ 299. ὑγερῶν!) ὑρεραν 23.: τῇ ᾧνχη 

αὐτῷ] - καὶ χκ αναλισκειῖ φις ἑαυτὸν 253. λαυτε 2ο8β. ἀπὸ παν- 

ΚΕΦ, ν, 

ΕἸ, 

των] απὸ παντος 1Η τού, (τό:. εχ οοστ.) 2ς., (Ὡόι. υἱὲ νἱάσειτ) ἀοός; , ; 

.Αἰεχ., ὧν ἐπιϑυμήσει!} ξ ἐπιϑυμει ΠῚ. Σ ἐκιϑυμησει τού, (ἐόι. ε 

φοττ.} 252, 261, οό, 98. ΑΙεχ... καὶ ἐκ ἐξυσιάσει} αὶ ἐκ 147, 10. 
τὰ φαγεῖν] μδδεῖ τῷ ἴῃ ομιδγδέϊ. πηΐποτε ΑἸθκ. π᾿ αὐτ} απ᾿ αὐτῶν 

. 147. 1ς7ν 1.9. Αἰά, φάγεται αὐτὸν] φαγεται αντα ΠῚ. κατα- 
φαγεται αὐτον 147. 17} 1ς0, 2990. ΑἸά, “ἔδεται αὐτὰ (οι. Αροῆ. 

1ξζ0, 1όϊ, 248, 252) 353, 26:1, 2ρό, 298, 299. Οοτρὶ. ΑἸά; (ΑἸεχ. 
Ἰπῖες ὕ008.) τρονηρὰ, ἐριΨ] μεγαλη ἔριν 2ς2. πρῶτ. 

11 καὶ ἔτη] και ετὶ τοό. τι. ΑἹά. καὶ πλτϑυρεθδεον αὐτε}] 

εἰ ρίκνει: )υονίνε «ἴΐδε αμνογεμ εὐκε Υ εἴ. 138 ς ὅ, τι ἔσονται} ετι ἐσον- 
ται τού. αἱ. ἐσομέναι 2ζ3. αἱ ; ἡμέραι] ααἱτό:,.248, 153,23. 

Οοπιρ. ἐτῶν αὐτὰ] φωης αὐτὰ 4ς3. ῥτγαπήτι. τῶν 261... καὶ 

ψυχὴ αὐτὰ] καὶ ἡ ψυχ αὐτε τού, 147, 157», 169, τότ; 248, 2:3, 
Δοό. Οοηιρὶ. Αἰεχ..ὀ εκ στλησϑήσεται) ἐκ ἐμπλησϑησεται 23, τού, 
147, 1ζ7) 180, τό, 248, 2ς2, 453, 261, “96, 298, 499. Οοπιρῖ. ΑἸά. 

ΑΙεχ. ἀπὸ τῆς ὠγαθωσύνης] - αὐτὰ 23. α ἀπὸ τῆς τού, 147) 
ν΄ 

Γε . 

τῶτο ματαιότης] ῥταρυῖ. καὶ γὲ 239 τού, 147, ας), ; ᾿ 



ἘΝ ΕΝΝ 

ΚΕΦ. νἹ. 
4. ϑωσύνης, χαί γε ταφὴ οὐχ ἐγένετο αὐτῷ, εἶπα, ᾿Αγαδὸν ὑπὲρ αὐτὸν τὸ ἔχτρωμα. Ὅτι ἐν μα- 

ς. ταιότητι ἦλϑε, χαὶ ἐν σχότει πορεύεται; χαὶ ἐν σχότε; ὕγομα αὐτὰ καλυφδϑήσεται. . Καί γε 

6. ἥλιον οὐχ εἶδε, χαὶ οὐχ ἔγνω ἀναπαύσεις, τἄτῳ ὑπέρ τϑτον. - Καὶ ἔζησε χιλίων ἐτῶν χαϑύδους, 

γ. καὶ ἀγᾳϑωσίύνην ὦ εχ εἶδε, μὴ ὃχ εἰς τόπον ξγα πόῤεθεναι τὰ πάντας. Πὰς μῦχϑος ἀνϑρώπϑ εἰς 

8. τόμα αὐτῇ, χαΐ γε ἡ Ψυχὴ οὐ πληρωθήσεται. Ὅτι περίσσεια τῷ σοφῷ ὑχὲρ τὸν. ἄφρονα; διότι 

9. ὃ πένης οἶδε πορευϑῆναι, χατέναντι τῆς ζωῆς. ᾿Αγαϑὸν ὅ ὅραμα ὀφθαλμῶν ὑπὲρ «ορευόμεναν ἵν: 

το. χῇ" χαίΐ γε τῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος. Εἴ τι ἐγένετο, ἤδη κέχληται ὄνομα αὐ- 

τᾶ, χαὶ ἐγγώσϑη ὁ ἐςιν ἄνθρωπος, χαὶ οὐ δυνήσεται χριϑῆναι μετὰ τοῦ ἰσχυροτέρου ὑπὲρ αὐτόν. 
1. Ὅτι εἰσι λόγοι πολλοὶ πληθύνοντες ματαιότητα. . 

ΚΕΦ. ΛΔ 
ΥἹΙ. 
1. ΤΊ περισσὸν τῷ ἀνθρώπῳ ; Ὅτι τίς οἶδεν ἀγασὸν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν τῇ ζωῇ, ἀριϑμὸν ζωῆς ἡμερὼν 

᾽ ρ᾿ 3 3 “, ὦ ΄ 3 ΄ “ ρῳ 8. νει ΄ 

ματαιότητος αὐτῇ; χαὶ ἐποίησεν αὐτὰ ἐν σκιᾷ" ὅτι τίς ἀπαγ[ελεῖ τῷ «ἀγθρώπῳ, τί: ἕξαι ὀπίσω 
Πἷς ΦΕΝ Ν ὧ 3 Ν ενν . ΚΞ Ν ν ε 7 “ ΄ ς«΄νΝ ς “ 
αὐτὰ ὑπὸ τὸν ἥλιον; Αγαῦον ὀνομᾶ ὑπερ ελαίον αἀὐγανὸν, χαὶ ἡμεβὰ τὰ Μᾳνάτου. ὑπὲρ ἥμεραν 

7 3 Ἀ 3 ΨἍ Ζ΄ »ν τῶν ; ὌΝ “ ᾧ» πᾳ 7 
3. γεννήσεως. ᾿Αγαϑὺν “πορευθῆναι εἰς οἶκον πσένϑες ἢ ὅτι «σορευϑήναι εἰς οἶχον ππότου" χαϑότι 

4. τὅτο τέλος παντὸς ἀνδρώπε, χαὶ ὁ ζῶν δώσει ἀγαθὸν εἰς χαρδίαν αὐτ. ᾿Αγαϑὸν ϑυμὸς ὑπὲρ 

Ἂ γέλωτα, ὅτι ἐν χαχίᾳ, τροσώπου ἀγασννψήσεται καρδία. Καρδία σοφῶν ἐν οἴχῳ ππένϑους, καὶ 
6. τ χὰ α ἀφρόνων ἐν οἴχῳ εὐφροσύνης. ᾿Αγαϑὸν τὸ ἄχϑσαι ἐπιτίμησιν σοφδ ὑπὲρ ἄνδρα ἀχόοντα᾽ 

εν ν ΄ ο ᾧ, 2." ͵,’᾿» ν» ι΄. ὦ ; - 
7: ἄσμα ἀφρόνων. Ὡς φωνὴ ἄχαγϑων ὑπὸ τὸν λέξητα, ὅτως γέλως τῶν δφρονων" Χαϊ γὲ ττο μᾶ-- 

Ν 

1570 159, 261, 496, 299ς. λτῆς τότ, 248, 252, (4. Οομρὶ. Αἴοχ. Μὸν} οἰδὲν τι ἀγαϑὸν 147, 157, 1ξ0, τότ, 448, 252, 243, 2{4, 4298. 
εἶπα] καὶ εἰπὸν 23, 253. χαὶ εἰπα ἐγὼ 2.4. εἰπὸν 208. Ο(ομρὶ. Αἰεκ. που ᾿νὴς ὁ δοσπῃ Ν εῖ. [Δι. τῷ ἀνθρώπῳ 19] τῷ 

ΕΝ ΙΝ. πορεύεται] διαπορενεται τού. τρρευσεται 147, 157) 1.9ῷ, 242. τῷ ἀνθρώπῳ τ τ --τῷ ἀνθρώπῳ 2] α Ααἰτεγυςγ. οὐπῚ ἑαϊδετηοά, 
τ κμεν 283, 400. ΑἸά, ΑἸεχοις. καὶ ἐν διο. δὰ ἤη. οοπι.] κ 2:4.-. καλυφι 43, τού, χδὲ ὦν τῇ ζω] Ἔ αὐτῷ 23, τοό, 147, 1ς7, 1ξ9, τότ,  ,2.2) 

ϑήσεται) τάμα θέσδι ἢ Ἔρϑι Ογη!]. ΑἸεχ. 11. 81... 248, 232, 253, 2ς4; 261, Δ96, 299. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἱπίεν ϑῃοοβ.) 
Υ. ἀναπαύσεις) ἀναπαυσις τού, 2ξ3, 261, 298. Αἰεχ., ἀναπαυ- ἀριϑμὸν] ἀριϑμὼν τς9, 252. δωῆς ἡμερῶν] τ. 43, 68, τού, τότ, Γ 

᾿ 

Ν 

σιν 147, 1ς7, τς0, 290. ΑἸά, Ἴ: καὶ αὐκ ἐπειραϑὴ δλιαφορας ἐτερὺ 248, 232, 2ς3, 2ς4, 206, 200. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ματαιότητος αὐτῷἢ}ὝΞ ὀ ἔ 
Ὡράγματος τρος ετερον 234.- τάτῳ ὑπὲρ τῶτον] ἀμίς πιαρίς φζιῶι ματαιότητος αὐτῶν ((οῖτ, υἱ Ὁ Βα) 48. καὶ ἐποίησεν αὐτὰ] καὶ 

Φο ον ἈΠΕ, Ὑεῖ, Ταῖ. τάτῳ] τατο 23, 157») 159, 2.4. ΑἸά. ὑπὲρ τῶτον͵]  εποιῆσεν αὐτὰς 248. εἰ ζαεῖει οο: εῖ. 1ᾳἰ. αὐτὰ ἷν σκιᾷ] αυτας 
ἣ τ ἀδὲ ἐπιραϑὴ (Ώς) ϑιαφορας ἐτερου τραγματος ὥρος ετερον 23. ὡς σκιαν 23, τού, ας3, 261. αὐτας εν σκια τό:, 4ς2, 296. (οπιρὶ. 
ΜΝ Ἢ εράσπι, ἢ ἐπειραϑη, 253. ὑπὲρ τατῶν (ςοιτ.) 261. Αἰεχ. ὅτι τίς--τί ἔρα} αὶ οὐπὶ ἱπιεγηιεά. τού, δότ. σον τὸ εἰ γὰρ 

τς ΨΙ. Καὶ ἔζησε] καὶ εἰ ἐζησε 68, τοό, 147, 1ς7, 1ς9, τόι, 248, οιδας τι τέξεται ἡ ἐπιασα 252. τιᾶρ. ὅτι τίς ἀπαγ[ελεῖ ) οτι τις 
Υ7 422, 2ς3, 298, 290. Οὐηρ!. ΑΙεχ. Εἰ ὶ υἱχεγῖε Ν εῖ, 1.8. χιλίων ἀγίελει γόι, 248, 4 ς2. Οουρί. τί ἔγαι} οτι ἐγαὶ 147. 1.9. ὑπὸ 

ἐτὼν] χιλιῶ ἐτὴ (ςοιτ, πὶ. τες.) τό. χιλίων ἐτῶν καϑόδας] εἰ τὸν ἅλιον] -ἰ- καὶ καϑὼς ἕςαι, τίς ἀπαγίελεϊ αὐτῷ; ἰπίοῦ ὕποοβ ΑἸεχ. 
ἀππο; ἀἰμρὶϊοες Ν ει. 1.εἰ. ἐκ εἶδε} εκ οἰδὲ το6. τορεύεται τὼ τράν- 11. ὑπὲρ ἔλαιον] νπερ ἐλεον (ἢ.) 68. ΑἸά. γωνήσεως] γενέσεως 

7 τὰ τὰ σαντα τορευανται τοό. πορεύσεται τὰ παντῶ 147. 157. 159. αὐτὰ 23, 252, 296. ΑΙεχ. , “Ἔ αὐτὰ τοό, 148,.2ς3, 2ς4,) 26:, 298 
τα παντὰ πορευσεται τότ. (τρί. τὰ παντὰ πορευεται 248, Ὀ(οπιρί. γενέσεως ΑἸά. “αἰτοἱαεὶς εἼμ4. Μεῖ. 1κῖ. 

᾿ 252) 244) 206, 498. ΑἸΪεχ. λ πορευσεται (τεἰ!φυὶς οπ 5) 90. ΠΙ. ᾿Αγαϑὸν πορευϑῆνα!) ἀγαθὸν τὸ τορενϑῆναι (ουπὶ τὸ ἰπ 
Ι]. ανϑρώπε} ῥγβεπηήτι. τα 23, 1ού, 147, 157, 159, 161, 248, ᾿«ἰαγδέξ, τυϊπόγε) ΑἸεχ. 1Πἀ4ογ. Ῥεὶ. Ρ. 502. εἰ ἰβ (δῖ. Νίο. ἴση. ἱ. ῥ. 

ἐν ἢ 
πος δος 

, Ἂ ν 

252, 253) 254, 161, 290. ΑἸά. Αἰεχ., εἰς σόμα) εἰς. τὸ ξομα τοῦ, ττοά. Ογιῖ!!. ΑἸεχ. 13. 219. ὠγαϑὸν εἰσελθεῖν ΒΑΗ͂Ι. Μ. ἴ. 42. εἰς 9 2 νὴ Ἀύς 
2149 261,4908. αὐτῷ] - πορεύσεται 43, 2 ς3) 254. λ 147. καί. οἶκον σίνϑους] τρος οἰκον τῈ πενϑους 23. ἣ ἢ ὄτι---ότου] α οὐχὶ ἰη- 

{7 γε ἡ ψνχὴ] α ἡ τού, 252, Δόι. - αὐτῷ 24. Βιαδεῖ ἡ ἴῃ ομαγαίϊ. τεττηοὰ. (αἀάϊς. ἴῃ πὰρ.) 252. «μᾶλλον ἢ εἰς οἶκον πότου ΒαΠϊ. Μ. Ι. 
ΠῚ ῆίη, ΑΙεχ. καὶ πληρωθήσεται) εκ ἐμπλησϑησεται 23, Ὡς 3: λῇ ἐ χό:. ῳ ας (μα σι σά ἀονιμ ἐοπυίοἱ!; Νεῖ. 141. ἢ ὅτι πορευϑῆνα!} παρα 

ον ΥΨΠΙ. Ὅτι ψερίσσοια!) οτι περισσεύει 23, 253. οτι τιξ περιόφεια ἀέαγς 3... στι τού, 147, 157, 150, 26:, 298, 290. Οἴγ- 7 Χ΄ 
, τοό, τότ, 248, 252, 24, 296, 298. (Οοῃρὶ. ΑἸεχ.. Ουἱά φαΐνε ἐδ ἀρι- (οἵϊ. ἰδ. τς 3. εἴ αἱ, (ΟἿ. 111..473. χ. 132. χὶ. 628.) ὙΒεοάσοτεῖ. 11. 700... 

τς ρῖϊηις Νεῖ, 131. τῷ σοφῷ] α 26τ. ὑπὲρ τὸν ἀἄφρωνα] -" εἰ γεεις ἣ τὸ πορευϑῆναι ΑἸεχ. ΟΥγη]!. ΑἸοχ. 1. οἰ, ω ὅτι πορευϑηναι ΙΒάογ. 
τοπὸν ἕνα πορεύσεται 24. διότι} διατι τς 7. ΑΙοχ. διότι ὁ πένη) Ρεὶϊ.]. οἷ. εἰς οἶχον πτότου] τὰ ποτε 23. εἰς οἶκον γέλωτος ΟἾΙγ- 
κα ὁ 299. διότι ὁ πένης ὅτε. δὰ ἤπ. ςοπ).} Ομέα ρακρετγῖ, πὲ (ἶσα μὲ. τοῖς. ΙΠάοτ. Ῥεὶ. Τ᾽ βεοάοτεϊ. 1. οἷ. καθότι τῶᾶτο τέλος} ἐπ φμο βαὶς 
«σαὶ εοπίγα υἱίαν ἢ Μεῖ. 1Δ1. τῆς ζωῆς} αὶ τῆς 2:4. εβ᾿ νεῖ. 111. τῶτο τέλος} τῶᾶτο τὸ τέλος Αἰεκ. -παντὸς ἀνθρώπε) 

ΙΧ. ᾿Αγαϑὸν ὅραμα] ἀγαϑὸν ονομα 22. ὀφϑαλμῶν) θεὶς πᾶντος τὰ ανϑρωπξ 23, 1ς7γ 161, 248, 2ς2, 296. Οοπιρὶ. καὶ ὁ 
μου 298. ὑπὲρ πορευόμ. ψυχῇ] ,ερεν «νιδιέαπιενι ἐπ σπίπια : Ν εῖ. ξὼν ὅς. δὰ ἔῃ. σοπ).}. 299. εἶ φιὶ υἱοί! ἀαόϊἠε αὐ οοτ βεεπι. Ν᾽ εἴ. ΤΔῖ. 

1ἴ. ψυχῇ] ψυχὴν τοῦ. ᾿ δώσει ἀγαϑὸν] Βαθεῖ ἀγαϑὸν ἰπῖογ ὕὩςος ΑἸοχ. εἰς καρδίαν αὐτὰ] 

εὐ νἦς ΣΧ, Εἶ τι ἐγένετο] εἰτε ἐγένετο 23. μαδεῖ εἰ ἴῃ σα. τηΐπογε ΑἸεχ.. εν καρδιὰ αὐτε 11]. . 
φυἱά οὶ φωοί βατωγμπι οβ Ν εἰ. 1,21. ἤδη κέκληται] ἡδὴ κεκληχεν ΠΙ᾿΄΄ ΙΝ, ᾿Αγαϑὸν] αἀγαϑὸος 147, 157» 159. ΑἰΔ. ὅτι ἐν κακίφι] οτι 
ὄνομα αὖτ} Ὀτρετοϊίς. τὸ 23) τού, 261. το ονομῶ ἀντὼ 406. αὶ. ὦ καρδιὰ 23. οτι εν ἀκαχιὰ 19. 

᾿ ἐγνώσϑη ὅ ἐρὶν ἄνθρωπος} εἰ εορπίίμηε φαῖα ἄονιο οὶ Ν εἰ. 1.21. ὅ ἐριν Ν. Καρϑία σοφὼν] καρδια σύφου 2 54.᾽ καὶ καρδία) καρδια δ 
ἄνθρωπος τι ἐξὶῖν αὐϑρωπος 161, 448. ΟομρΙ. κριϑῆναι] ργαπιῖ. 43. κακαὶ τού. καὶ καρδια δὲ2ς2. ἀφρόνων] ἀφρονος 4.4. εὖ- 
τα 43, Ιού, 1ς7, 161, 248, 22, 253. 4ού, 298, 299. (ὐοπιρὶ. ΑΙεχ. φροσύνης] αφροσυνῆς (εχ οοττ. 80 ε(. πηι.) τού. 

τς; μετὰ τῇ ἰσχυροτέρα} μετα τῇ ἰσχυρα 23, τοό, (τότ. τπᾶτρ. υἱ ἴῃ Ἐἀ.) ΨΙ. τὸ ἀκᾶσαι] τα ἀκασαι 23, 248, 261. Οοπιρί. ἄνδρα ἀκά-  -- - 
πον ὐ τ χ48, 252, 254, 261, 296. Οοπιρὶ. ΑἸοχ. προς ἐσχυρον 253. - ἂν- οντα]ᾳ τού, 26ι. ἄσμα ἀφρόνων] ἀσματα ἀφρονὼν τοῦ, 147,17, 

τὸ 200. 1ς0, 26:, 498, 299. ΑἸά. »" ΣΝ 
ΧΙ. λόγοι τσολλοὶ] α σζοόλλοι 147» 157,» 1.9. ματαιότητα) μα- ΝΙΙ. Ὡς φωνὴ] ρεφιλῖεζ, οτι 24, τού, τόι, 248, 242, 253, 254,.} 

τοιοτῆτας 461. 26τ:, 498. Οοῃφί. Αἰεχ. φμία βδμφ νοχς Νεῖ. 1. ἀκανϑῶν] ῥγα- 
ταϊτ. τῶν 23) τού, 147, 1ς7, ἴζ0, Ἰ6ϊ, 252) 353, 46ιτ:, 298, 299. 

Ι. Τί περισσὸν] τις περισσεία τού, 2ς3,) 261. οτι τέρισσον 1427, Οὐοιῃρί. ΑΚΙ. (Αἰεχ. ἴῃ οπαγαδς, πιίΐθογε) Βδ6]. Μ. ᾿(. 26οὅ. ἕτως γέ- 
1: ς 75) 159) 290. ΑἸἰά. Ὅτι τίς οἶδεν] ὅτι τίς εἶδεν ΑἸά. οἶδεν ἀγα- λως] «τὼς ὁ γελως τού, ἴθι; 5.8. 2ς2, 206. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ΒαΗ͂Ι, Μ. 

᾿ γο:. ΠΙ. ς Ζ 



᾿- 
᾿ μ“» 4ς3, 208) Αἴεχ. 

Ἴδε. τὰ ποιήματα τϑ. Θ 68, ὅτι τίς. δυνήσεται. χοσμῆσαι ὃν ἂν ὁ Θεὺς- διαςρέψη αὐτὸν ; 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤῊΗΣ. 

ΚΕΦ. γῃ], 

ταιότῃς.. “Ὅτι. ΠῚ φυχσβαγτία περί φέρει σοφόν χαὶ ἀπόλλυσι τῆν. καρδίαν εὐγενείας αὐτϑ. Ἄγα- 8.9. 

ϑη ἐσχάτηχλάγων ὑπεριάρχοην αὐτᾶ, ἀψαϑον. μακχρόνυμος ὑπὲρ ὑψηλὸν. πνεύματι. Μὴ σπεύσῃς ιο. 

ἐν πνεῦμα αὰ τὰ ϑυμέσϑαι, ὅτι. ϑυμὸς ἐν 'χόλπῳ ἀφρύνων ἀναπαύσεται. Μὴ εἴπης,. Τί ἐγέ- τ΄, 

γαῖα; ὅτε αἱ -ἀμέραι αἱ γρρότεραι ἦσαν ̓ ἀγαϑαὶ ὑπὲρ. ταύτας; ὅτι. οὐχ. ἐν σοφίᾳ ἐπηρώτησας «περὶ 

τῆτε.} “Αγαϑῆ σοφίαι μετα χληρονομίας, χαὶ “σερίσσεια τοῖς Ὀδώβδοι τὸν ἥλιογ. Ὅτι ἐν Οχιᾷ 12. 13. 

αμἰτῆφ, ἡγαφῷίᾳ ες σχιὰ ἀργυίου, καὶ περίσσεια γνώσεως τῆς σοφίας ζωοποιήσει τὸν παρ᾿ αὐτῆς. 

“Ἐν ἢ ἡμέρᾳ 4.1. 

ἐψαϑωσύνυς. ζησι: ἐνιάγαδῳ, χαὶ ἴδε ἐν -ἡμέρᾳ καχίας' ἴδε, χαί. γε. σὺν᾽ τύτῳ. συμφώνως “Τοῦτο 

ἐποίησεν. Κὁ Θεὸς παδρὶ λαλιᾶς, ἵνα μὴ εὕρη ἄνϑρωπος ὀπίσῳ αὐτῷ δέν. Σύμπαντα εἶδον ἐν ἡμέ- ι6. 

ραιφ' ματαιότητός μου" ἐφὶ δίκαιος ἀπολλύμενος ἐν ὡιχαίῳ αὖτ, χαΐ ἐςιν ἀσεδὴς μένων ἐν χαχίᾳ 
Μὴ ἀσεδήσης" χόλῦ, ι7.18 

᾿Αγαϑὺν τὸ αἀγτέχεσϑαί σε ἐν τότῳ, 9. 

αὐτῇ. Μὴ γίνε δίκαιος πολὺ, μηδὲ σοφίζα περισσὰ, μήποτε ἐκπλαγῆς. 
Ν ς ’ Ν Ψ ἈΝ 2 ͵ 3 3 Ὧν 

κ5ι 8ὴ γυτοῦ σχληρος, ἰγὰ μὴ ἀποϑάνγης ἐν οὐ 51} Ἡ6 1. 

οἀφί. χε ἀπϑ. τῶτϑ μὴ μιάχῃς τὴν χεῖρά. σου, ὅτι. ̓φοξουμένοις. τὸν Θεὸν ἐξελεύσεται τὰ ἀἄγτα. “ 

Ἡ σαφίρι. βοηϑήσει τῷ. σαφῳ ὑπὲρ. δέχρα ἐξεσιάξοντας: τὲς ὄντας. ἐν. τῇ πόλει: “Οτι ἄνϑρωπος ΘᾺ 20. 21, 

ἔς!. δίκαιος νέν͵ τῇ. γῆ, ὃς παιήσει ἀγαθὸν. χαϊλοὺχ ̓ὡμαρτήσεται.. Καί γε εἰς πάντας χόγους ὃδὲ 22. 

λαλήσηαθι ἀσεβεῖς, μὴ: ὑδω Ἂ" ὼς ὁπῶς μη ἀχέσῃς τϑ δυλοῦ δου μεν σε. .“ ὍΝ 23. 
ἴον Χ ,᾿ ᾿ς τ Ἂ : δ Η ξἷς ΕΑΝ ᾿ ᾿ Ἢ ἊΝ 

ΑΝ ΧἹ ᾿ ἌΡ οἱ , τῶνδ Ν ὃ 

1. οἷν τιν φρφ αν οταγι. ΓΙ 548.,,252),.29ά. Ορπιρὶ (ΑἸοχ, 
ἰηἴοσ ὕποοβ χαί γεὲ π8το) Ργάβιηϊεῖ. οτι 2 ς4. καὶ γε τῦτο μα- 
τοιόνης ᾿βιδιεῆρς. ΠΊΛΓΡ: Δ} δῖ: τη. οἰὩΠῸ γ8) τοῦ. 

ΟΡ 
Ἀν « 

᾿408, 290. (Οοα»ί., Αἰόχ: δὼ ε ἢ ᾿ ὦ ὼ ὮΝ 2 ΚΑΑΟΤΣ 

ΧΥῚ. Σύμπαντα] συν τα παντὰ 231. ἰδ 252, 2ς3,) λδ΄, τὰ 
᾿ς πάντα 68, τότ. (248. εχ οογτ.)} ἐν ἡμέραις] ἐν ἡμέρα 298, 200. 

. αὐτῆς ΑἸ΄. 

ΨΙΠ. περιφέρει σοφὸν] εοπιμγόα! {πρίεπίεπε Υ εἰ. ἴΔι. καὶ ἀπόλ- 
λυσι] και ἀπολλυει 23, 1ού, 147. 1579 1ζ0, 161,248, 252, 2ς3,) 2ς4, 
“6ι, 296, τοῦ, 200. Οσητρὶ. ΑΜ). ΑἸεχ.. , οἵ βενάεε αι, 1 Δἴ. - τὴν 
καρδίαν} ἐην εὐτόνιαν 23, τοῦ, 4 3, δὲ. "εὐγενείας αὐτῇ} τῆς καρ- 
διοις αὐτὰ 33. τοό,2-ς3, 261. γϑεωαΣ αυτε 16]; 248, 252, 2ζ4,) 206, 
298, 20. Αἰεχ. .". 
ΟΊΧ, ᾿Ἀγαϑὴ ἐσχῶτη) ἀγαϑὸν ἐσχχατὴ 23. 2 ς3. 

ἐννιομΐς Νοῖ. αι. 

ἀγαδὸν} αγαϑος ΤῊΝ 1ς7ν 10. 
πνεύματι) πειῦμα τιμῆς (βς) 68. 

Χ. Μὴ σπεύσης] μὴ σπεῦδὲ “ς2. μη σπεύυσεῖς 26:. 
σϑαι) κα τε 23,296. ἀναπαύσεται] αναπανεται 206. 

ΧἸ. Τὶ ἐγίνετο] τις ἐγένετο ὃς3: τι ἐγένετο. 296. α ΒαΗ͂!. Μ. 1. 
489. ὅτι αἰρημέραι) κ αἱ Οσιορ!. ΒλΠὶ. Μ. 1. οἴ, κἱ πρότεραι] 
αἱ προτεροκ ταύ, τ57,) τ9,.408.. ΑἸά. ΑἸεχ. Αἴβδη. 1. 4.32. αἱ τπρω- 
ται 206. ἤσαν ἄγαϑαὶ). γι᾿ σι Βαῆϊ. Μ. Ἰ. εἶ. ἐκηρώτησα] 

ηρωτησαις 13, 23, 556. ΡΝ ΠΝ ἐπειρασὰς 2ζ4. 
ΧΙ]. ᾿Αγαϑὴ σοφία] αγαϑῳ ἡ τὰ πνευμαῖΐος σοφία 299. 

᾿λόγων} λόγου 
αὐτα αντῶν 147. κα 2ς4. 

ἐδ: ὑψηλὸν} νὰ: ἐσόζυρον 200. 

᾿ τα ἢ ϑυμῆ- 

μετὰ 

,᾿ κλαρονομέας} μετὰ κληροδοσίας τού; 147, 1570) 1τ0) δι, 248, 22, 
χρό, 2οΒ.᾿Οομρί. ΑἸά. ΑἸεχ. και ὁ περίσσεια] καὶ περισφον 23. και 
περισσὼς 2 53-: δἰ ἘΜΡΙ Νοῖ. [μι.. τῶ ΡΠ 5}} τοῖς ὁρωσιν 23, 
2ς4- ᾿ : γ. 

ΧΙΠ. ἀρρνὰν ἀργυρίου] οτι σκέπει σοῷιο, ὡς σκεῖτει Τὸ ἀργύριον 
“φα. τηᾶγς. (Εἴ ὄψα. ἱεξο. ΟἹ. Ἡεχδρίδ ἴῃ ἰος.) , (βκία φιιονοαΐο τινη-- 
ὄνα (αρίοπιέα, βε ραύνα ἀγροὶ; Νεῖ, Τ,Αζ. Ὅτι ἐν σκιὼ] οτι ἐν τῇ 

σκια 209. . καὶ σοφία] της. σόφιας 24. κἡ 2:3. αργυρίᾳ] ργοιηϊεῖ. 
τα 1ούό, 147,.157, 110, τότ, 248, 2ς2,2ς3, 261, 2οό, 299. (οπιρὶ. 

ΑΙεχ. "καὶ περίσσια ὅς. δὰ ἤη. οοπι.} εἰ φιοά ρίὶν: ο, (τἱοπιῖα {αρὲ- 

δπι ας σἱοὐβεαδέρ δαδεπέα ς. ει. 121. γνώσεως ργεεπιλιῖ. τῆς 147. 

ιξ9. ζωοποιήσει!) μγαπγΐττ, ἡ σοφία 147,15, 1ς0. 200. ΑΙά. τὸν 
παρ᾽ αὐτῆς] τον ἔχοντα αὐτὴν 23,106,2ς3,461. τὰς παρ᾽ αὐτὴ 298. 

ΧΙΝ. κοσμῆσαι] ρταβπητξ. τοῦ 23, τού, 14791ς7, 1ς0. 161, 448, 
252, 2ς3, 26ι, 2οό, 298, 2οο. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεκ. ὃν ἄν ὁ Θεὸς 
διαρρίψῃ] ὃ ὃν ἐκυλασεν ας 2. πιᾶῖρ. 

ΧΝν. Ἐν ἡμέρᾳ ἀγαϑωσύνης ζῆϑι ἐν ὠγαϑῳ} 1κ ἀϊε ῥομί στὶς 
ὅ3ο πη δον Νεῖ. 1κῖ. οἰγαϑωσύνης] Ἤ αὐτὰ 147. 1ς7, 1ζ0, 208, 

290. Αἰά. -ἴδε 45] κ, 33» ιοό, Δόι. ἴδε 2" --λαλίας] εἰ φωαλάερε 

ἡδευάὶ εοαφνπεητ ἀμὶς Μοὶ Ῥω: αδ Ἰοφκακδωνι Ν εῖ. 1δῖ. 

καὶ γειτατο τξτω 13, 251. κα σὺν 1ξ0. ᾽κ σὺν τουντω 

. συμφώνως τῶτο] συμφωνον 
συμφωνῶν τάφω 1479 157» 1909 1ΟῚ, 

τού. (τότ. ςοπ'. τῇ. τοῦ. καὶ γέ τατϑ.) 

τατο 1], 23, 2.3. κα 106, 26:. 

248, 2ς2, 24» »ού, 593, Φοο: Οοιερὶ: ΑΙεχ. σύμφωνον τότων ΑἸά.᾿ 
ἐποίησεν] ῬερΠΙ. ὃ 147. 1ς7» 150» 3090. ΑἸά. ὀπίσω αὖτ] ὀπίσω 

ἄνθρωπος] ρταεαύτε, ὁ τότ, 248, 252. Οοπηρὶ.. 
μηδὲν 33, τοῦ, 147, 1ς7, 180, ΓἫΣ ΟΟΣΓ. 5δὲν) 2:2, 253,.261, 196... 

Ἃ 

καί γε σὺν. 
ο τάτῳ] καὶ γε τῆτο ΗΙ, 147, 1ς7, 248, 22, 2:4) 261, 206, 298, 299. 
᾿ Οὐρὶ. ΑΙεχ.. 

᾿ἰδέν} 

ἀπολλύμενος] απολλυομενος, 1ς7. ΑΪΙεχ. ἐν δικαίῳ αὐτῷ] ἐν δικαι- 

οσυνὴ αὐτῇ 23, 2ζ3. καὶ ἐξὶν ἄχζε. δὰ ἤπ. οοπη.} μακρυνων εν τρονη- 
ριααυτε 4.2. τηᾶῖο. χαΐ ἐςὶν ἀσεδη!}, Α ἐγ 'Βαῆ ἱ Με ἰ. 504. μέ- 

γῶν] ἐοηριευ ΚΝ εῖ. 1Δτ ' 

ΧΥΠ]. τοολὺ} ργαπιΐες. ἐπὶ 147, 150, .98, 209: Αἰά, μηδὲ σο- 

φίζου] χαὶ μὴ σοφιξου 23, τού, 2:2, 261, 206. (σπΊ}]: ΑἸεχ. Οτίρεη. 
ἱπ Οδῖ. Νίς. τοπν. ἷ. Ρ. τ ςὸ8: [Π4ογ. Ρεΐ. Ρ. 382. μηδὲ σοφίζου σε- 
ρισσὰ] μηδὲ περισξα δοφιζου 299. μὴ ἡ σοφίζα πολλὰ Ατλδη. 11, 427. 

Ὕποοσοτει. ν. ούο. μὴ πολλὰ σοφίζου Ῥίᾶγπι. ἀς Ὑτΐη. Ρ. 219. εἰ 
"δ φμενα! ἈΠΡΣ ναι: 1μλῖ. μή τότε ἐκπλαγης] Μη. Ἐπὶ ἐχχλινῆς 

23, 253. ἵνα μὴ καταπλαγῆς ΙΒάογ. Ῥεῖ. 1, οἴ, ἵνα μὴ ἐκπλαγῆς 
Ὑπμεοάογεῖ. 1. οἷς. κ᾿ 

ΧΥΠ. Μὴ ἀσεβήσης] Ῥγω τί. χας 147,1. 47, Ι ζ0. 29ο. ΑΙά. 

μη ασεδησεις αότ. Μὴ ἀσεθήσῃης---σκληρὸς] μὴ γίνου σκληρὸς μηδὲ 
ἀδσεδὴς ἐπὶ ποχὺ Αἴβδη. 1ϊ. 241. πολὺ] πολλα τού, 461. ργξτηϊί. 
ΕἾ 1.4.7, 1ς 7, 1ζ9, 298, 299. ̓ΑΙ4. καὶ μὴ γίνου σκληρὸς] εἰ ποὶϊ 
εἴ βυίμμε νεῖ. Ἰλτ.- ἵνα μ᾽ ἡ ἀποϑανης} μη ποτε ἀποϑανῆς 14,7» 1 ξ 7, 

1ς9) 290. ΑἸά. ἐν οὐ καιρὼ σα] προ τὰ καὶρξ σὰ 22. ΠΔΓΡ. 
ΧΙΧ, τὸ ἀντέχεσϑαι) τα ἀντεχεσϑαι 261. τὸ ἀντέχεσϑαί σε 

ἐν τότῳ] γειπεγε 16. ἡβμά Ψεῖ. 15. καί γε ἀπὸ τάτε] -Ἐ τὸν Θεὸν 

147. καὶ γεαποτατων 2:4. καὶ γεαποτε όι. μὴ μιάνῃς] μὴ 
ἀνης. (16:1. πιᾶγρ.) ΑἸεχ.. μη αφῆς 2ξ3. πε δένει: Ν ει. Τ2ῖ. τὴν 

χεῖρα. σὩ] Ρυρεπηῖει. καὶ 14). ὅτι φοδεμένοι(] οτι φοδεμενος 2}, 147, 
1509, 261, “οό. οι ὁ φοδαμένος 2:3, 208, 290. ΑΙεχ. οτι τοῖς φο- 
δαμένοις 2ς4. ὅτι φοξεμένοις ὅς. Δ4 ἤη. οἰἦη.} ὁ γαρ φοδεμενος τὸν 
Θεὸν ϑιελευσεταν τὰ παντα 2ζ2. πιᾶγρ. (1 ϑῖο ὅγπι. Οἵ, Ηεχδρία.) 
φιοπίαηι φμὶ ἐἐπεὶ έκρε ὀρτεοάιοικγ σα ορπία, ει. 1.21.. τὸν Θεὸν] 

τον Κυριον23. τὰ παντα] τὰ συμπαντὰ ταντὰ 23,23. ' 
ΧΧ, βοηϑήσει τῷ σοφῷ ] ἐνισχύσει τὸν σοῷον 2 ζ2. τηαγρ. (Δαυῖα 

ἰεδίὶο. Οὐ, Ηεχαρία.) οοηζογ!αδὲϊ πρίενειε γεῖ. 1δἴ. τῷ σόφῳ] τω 

Θεω (πιατρ. αἷ. τι. σοφω) τοό. τὰς ὄντας} κ 147. 157, ις9, 208, 3099. 
ὄντας ἐν τῇ πόλει] ἐν τὴ πόλει οντας ἃ ς3. 

ΧΧΙ. Ὅτι ἄνϑρωπος---ἐν τῇ γη] ἐδὲς δίκαιος ἐπὶ τῆς γῆς Οήρεη. 

ἷν. 446. ((ξ, ἰν. 357. ) ἄνϑρωπος οὐκ ἕξι δίκαιος] οὐχ ἐξιν ϑικαιος 
ανϑρωπὸς 22. ἐκ ἔςι δίκαιος) δίκαιος ουκ ἐςι Ἰοό. ἐν τῇ γ}] ἐπὶ 
τῆς γῆς Δίδδη, ἰ. 26. αἀγαϑὸν) τὸ ἀγαϑὸν Ατῇδη. ]. οἰ, καὶ 

οὐχ ὡμαρτήᾳφεται] και οὐχ ἀμαρτήσει τοῦ, Ὡς 3, "6:, 208, 299. καὶ 
ΦΧ! ἄμα τ σΈΤαν. 147, 169}, 1ς9. 

ΧΧΙ. εἰς πάντας λόγες] εἰς παντὰς τὰς λογοὺυς τοῦ, 147)  ς7, 

140, 261:. ΑἸά. (ΑἸεκ. οὐπὶ τὰς ἱπ Ἑμαγαξς. τηῖποσε) ὃς λαλήσεσι] 
ὡς αν λαλησωσι τού, 261. τατος λαλήσεσι 157.Ὁἃἡ ἃς λαλ. ἄσεθ.} 
φμὸε ἰοσμεπίη ΟΝ εῖ. 1,Δῖ. - ἀσεξεῖς] κ 23, 248, 252,23, δρό. (ζοιηρί. 
Αἰεχ: ῥγθθην, οἱ 2... μὴ ϑῆς καρϑίαν] μη δὼς τὴν καρδίαν 4}, : 
252), 290. μὴ ϑὴς τὴν κάῤδιαν τού, τότ, 248, 261, 208. (οπιρί. εὐ 
δὼς καρδιαν 147, τς7, τς. ὅπως μὴ ἀκάσης] φαῖα ποη ἀμάϊες Υ εἴ. 

1,λἵ. 



ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗῊΗΣ. 
κΕΦ. ΚΠ. 

πλειςάχις «σονηρεύσεταί σε, χαὶ χαϑύδες πολλᾶς χαχόσει χαρδίαν σου, ὅτι ὡς χαΐ {γε σὸ κατ: 

24. ράσω ἑτέρεςς. Πάντα ταῦτα ἐκπείρασα ἐν σοφία" εἶτα, σοφισϑήσομαι: χαὶ αὕτη. ἐμακρύνθη. α απ 

25. 26. ἐμδ, Μαχρᾶν ὑπὲρ ὃ ἦν, καὶ βαϑὺ βάϑος, τίς εὑρήσει αὐτό :. Ἐχύκλωσα ἐγὼ χαὶ ἡ χαρδία μου 

τῷ. γνῶναι χαὶ τᾷ χατασχέψασθϑαι καὶ τῇ. ζητῆσαι σοφίαν χαὶ. ψῆφον, χαὶ τα γνῶναι ἄσεδες 

27. ἀφροσύνην χαὶ ὀχληρίαν. χαὶ περιφοράν... Καὶ. εὐρίσχω ἔγω αὐτήν, χαὶ ἐρῶ τειπρύτοροχ. ὑπὲρ 9ἅ- 

γατον σὺν τὴν γυναῖκα ἥτις ἐςὶ ϑήρευμα, καὶ σαγῆναι. καρδία αὐτῆς, δεαμὰς εἰς χέγαρ, αὐτῆρ' 
! ἀγαδὸς τρὸ προσώπει τ τῷἪ Θεδ. ἐξαιρεϑήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς, χαὶ ἁμαρτάνων συλληφϑήσεται:ἐν αὐτῆ. 

28. 29. Ἴδε τᾶτο εἴν, εἶπεν ὁ ̓Ἐχχλησιαςήρ' μία τῇ μιᾷ τῷ εὑρεῖν λογισμὸν, Ὃν ἐχεζήτησεν: ἢ. Ψυχή 

μ8.. χαὶ οὐχ 6: καὶ ἄνϑρωπον ἕ γα ἀπὸ χιλίων εὗρον, χαὶ γυγαΐχα ἐν πᾶσι τάτοις οὐχ εὗρον. 
40. Πλὴν ἴδε τᾶτο εὗρον, ὃ ἐποίησεν ὁ Θεὸς σὺν τὸν. ἄγϑρωπου εὐϑη' χαὶ αϑτοι ὀζήτησα»ν. Δογγβους 

πολλός. Τίς οἶδε σοφὰς, χαὶ τίς οἶδε λύσιν ἑήματος ;᾿ ἮΌς ἢ ᾿, 
ΚΕΦ. ἌἜΞ ΕΕ - ἊΝ ἐς ἢ 
ες Σ ) ΄ »᾿ Ζ ΠΝ τε 2 Ν “ φΦ “ ᾿ ᾿ “οι τὸ 
1.2. ΦΌΦΙΑ αἀνϑρώχου φωτιεῖ τπορύσωπον αὐτᾷ, χαὶ. ἀναιδὴς προσώπῳ αὐτῷ μισηθήσεται: Στόμα 

5. βασιλέως φύλαξον, καὶ περὶ. λόγε ὄρχα Θεδ: Μὴ στεδάσης, ἀπὸ προσώπου ἀὐτα «ορεύση" μὴ 

4. τῆς ἐν λόγῳ «πονηρῷ, ὅτι πρᾶν δ᾽ ἐὰν ϑελήσῃ. ποιήσει, Καϑὼς βασιλεὺς ἐξεσιάζων, χαὶ τές ἐρεῖ 

ς: αὐτῷ, Τί ποιεῖς; Ὁ φυλάσσων ἐντολὴν, οὐ, γγώσεται ῥῆμα “προνηρὺν, καϊυχαιρὸν χρίσεως γινώ- 
΄ “ ὃ Ν ΄ζ κχ ΄ χ π᾿ ὝΞοΣ 6. σχει χαρδία σοφδ. ἽΟτι “παντὶ πράγματί ἐς! καιρὸς χαὶ χρίσις, ὅτι γνῶσις τὸ ἀνϑρώπου 

γ. πολλὴ ἐπ᾿ αὐτόν. Ὅτι οὐκ ἔς! γινώσχων τί τὸ ἐσόμενον, ὅτε χαϑὼς ἕ ἐφαιγ τίφ' 'αναγελεῖ αὐτῷ; 
8. Οὐκ ἔςιν ἄνθρωπος. ἐξεσιάζων ἐν πνεύματι, τῷ χωλύσαι σὺν τὸ τνεῦμᾳ". καὶ. οὐχ ἕςιν, ρέξεσία ἐ εν 

ΧΧΠΙΙ. Ὅγι πλειςάχις] Ἔ καιρου 23, 253. 2234. Ὅτι ὥλει- ΧΧΧ. Πλὴν ἴδε τῶτο εὗρον] δοίωπενεοάο ἐος ἱπυρπὶ ει, μϑ. ὃ 
᾿ τἄχες---καρδίαν σου] εἰεπῖν 7γεφεεπίεν (Εἰ! ἐὸν Τνεμπ Νεῖ. 1. τσονη- ἐποίησεν) φυία γεεὶε Ν ει, 141. ὁ Θεέὰς] ὁ Κυριος 111:-.. δι Θεὸρτι-εύ-. 

σφιν ὦ.5 φεύσεταί σε τρνηρευσηται σε (εχ οοτί.) “48. τονηρέυεται σε 290. 3.5].ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον ἐποίησεν εὐϑη Αἴβμδη. ἱ. 6. σὺν τὸν ἀνϑρω- 
Οοτρὶ. ναὶ χᾳϑόδαες} καὶ καϑ᾽ ὁδὲς ((ο) ιοό. ὅτι ὡς] σπως πον] συνετὸν ἀνϑρωπὸν 1Ιοό. εὐϑὉ} εὐϑὺ δότ. γεόδησι Ὑεῖ, ΤΑϊ. 
147, 147, 19, 290. ΑΙά4. ΑΙεχ., ὡς, καί γε σὰ] καὶ γεὼς συ 2:4. καὶ αὐτοὶ ἐζήτησαν] και αὐτὸς εζητησεκ “ότι. ἀντοι δετεζηνησαν 408. 
ἑτέρες} πολλδς 147. Ἢ πολλὲς τς}, 160, 198, 299. Αἰά, Αἴβδη. 1. οἷ. Τίς οἶδε 15] πολλοῦδε. (ῇ0) τοῦ. . τις εἰδὲν 26:. 

ΧΧΙΝ. Πῴντα ταῦτα] ττ. τοό, Ζ9ςρ. ἐν σοφίᾳ] εν τὴ σοφιί σοφὰς] σοφιαν 147, 157, τότ. ΑΙ4ά, σοφὸν 248. λύσιν ῥήματος 
τού, 147, 157, 19, 16τ, 4ς2, ὃ ς3, 2ς4,) 261, 206, 298, 290. ᾿Οοπηρί. ἐπιδυσιν ρημάτων 23. λυσεις ρημάτων τοῦ, 26:1. εἬπιλυαὲν ρημφετων 
ΑΙα. Αἰεχ. εἶπα] εἰπὸν 23, 2953. εἰ ἀϊκὶ νεῖ. 12ϊ. Ὶ καὶ αὕτηῪ ὀ4{ς3. επιλυσιν ῥηματος 24. . Ὁ ΔῸΣ 

καὶ αὐτῇ ((.) 248, 2ζ2. . ἀρὰν Σ ἷ 
ΧΧΨ. τίς εὑρήσει] τις ἐυρησεται 298. αὐτῇ] αὐτὴν 147, 157, 1. φωτιεῖ} φωτισει “ξ3. φωτίφει Οἰυγίοί. ἰ!..241..- τρόσωπον 

10, 298, 299. ΑΙά. ' αὐτῷ} ρεβεπιτί. το τοῦ. Ομ εγίοι 1. οἶς. τῦρο περοσωπου αὐτῇ 2ς3. 
ΧΧΨΝῚ. καὶ ἡὶ καρδία) α και 253. γνῶναι] γνωσαι ἄντὴν 142. διδεῖ αὐτῷ ἴῃ ςμαγαέξ. πιποτε Αἰεχ. τεροσώπῳ αὐτὰ ῦ τροσωπα αὖυ- 

1} καὶ τὰ ζητῆσαι!) α τε ιοό. καὶ ψηφο) εἰ ταίίομενι Ν εῖ. 121. τὰ 14). μισηϑήσεται] τιμωρηϑῆσεται 298. 
ἀφροσύνην] ευφροσυνὴν 147, 150. ΑΙά. 

ΤΗ ΤΙ νον ον: Ν οἵ, 1. 

“" 

“) 

᾿ 

ΟΔΙοχ. νοΐ. ἡ, ρα. '. Ρ.. 240. 

καὶ  ὀχληρίαν)] καὶ σκληριᾶν 
147. τς, 19. Αἰά. ΔΙεχ εις καὶ ὀχληρ. καὶ τερι. .) ὦ ἐπαργκεέεπείνπι 

ἐγγογοε : Νεῖ. 1,δῖ. χαὶ ἱ περιφοράν] καὶ ταραφοράν ΑΙεχ. 
ΧΧΥῚΙ. Καὶ εὐρύσκω---τὴν γυναῖκα) εἰ ἱποενίο ἐρὸ απιαγίογἐρα 

ἐγὼ αὐτὴν], κα ἐγὼ 147, 1ς9. καγω αὐτὴν 
206. ἴτ. 208. καὶ ἐρὼ] καὶ ευφροσυνη πλανῶ" και εἰπὸν 23, 283, 
254. κα τού, 147, 157» 150, τόι, 248, 353, 4άι, 2ού, 298, 290. 

 Οομηρί, ΑἸά. Αἰεχ, καὶ ἐρὼ τικρ.] ἐμίσησα Οοπίει. Αροΐ. 116. Ἰ. 
ς. 8. πικρότερον πιχροτεραν τού, 1ς7, 1ς9, τότ, 290ό, 298, 299. 
Οὐοπηρὶ. ΑΙά. ὑπὲρ ϑανατον] νπερ τον ϑανατον 4ς3. Οοπῇίς, ΑΡ. 1. α. 

ἥτις ἐςὶ ϑήρευμα] τις ἐξιὶ ϑηρευματα 23, τοό, τό1, 248, (22. τηδῖξ. 
παγηδευματα) 2 ς3, 296. Οοιιρὶ. ΑΙεχ. ἡτις ἐπι ϑηραμα 147. ἢτις 
ἐξὶ ϑηραμα τζο. ΑἸά. εἴ τε ἐξ ϑηρευμα Ἐ5. καὶ σαγῆνα!ι] και 
σφαγῆναι 68. χαι σαγηνη 2.4, 290. Οοδῆϊς. Ἀροῖϊ. ]. εἰ. Ογε!. 

καρδία αὐτῆς] καρϑιαν αντης 68. ΑἸά. 
καρδιας αντὴς 253. καρδιαι ἀυτῆς 406. καρδίας (οηίει. Αροῖξ. 1. 
οἴ. δεσμὸς} δεσμοι 2ς3. ΑΙεχ,. δεσμοὶ δὲ Οοηᾶι. Αροΐ. 1. οἷκ. 
δεσμὸς εἰς χεῖρας αὐτῆς] ουἱπεμΐα »ααπες εν: : Δεῖ. 1,2ϊ. εἰς χεῖρας 

αὐτης] εἰς χείρας αὐτε χΔόι. εἰσι χεῖρες αὐτῆς ΑΙεχ. «χεῖρες αὖ- 
τῆς Οοηξίι. Αροῖ Ἰ. οἷ. τῷ Θεξ] υἱξ Θεξ ΑΙά. ἐξαιρεϑήσεται] 
ἐξαρϑησεται 147, τς7ναςο, ΑΙά, ἀπ᾽ αὐτῆς] υκ᾿ αυτης ας4. απ᾽ 
αυτε “ό!ι. καὶ ἁμαρτάνων δζς. δὰ ἤη. Τςομη. ] λ 147, 157, τς. 

ΧΧΝΊΠ].. δὲ τῆτο] ἰδὲ καὶ τετο 32οϑ. εὖρον, εἶπεν ὁ ̓ Εκκλησι- 
αςς] εἰπὲν ὃ Ἐκχλησιαρης ἔνρον 14). ὃ ̓ Εκκλησιαξής] ̓  ὁ 252. 

μία τῇ μιᾷ] μία ἐξ μιᾶς 7 ἀἰθαιςες Ἰϑδὶ ον τῷ εὑρεῖν) α τῷ Οουφὶ. 
ΧΧΙΧ. Ὃν ἰπεζήτησιν) λ ὃν τοό. ὃν εζίτησεν 147, 1.0, 299. 

ὃν ἐξεζητησεν 1 57: ὃν ἔτι ἐζέτησεν (ουπ ἔτι ἴῃ «βαγαξξ. πλϊπογο) Αἴδχ. 

καὶ ἐχ εὗρον] καὶ ἐχ εὗρεν Οοὐεχ ὑπυς δετρὶ. καὶ ἄνθρωπον ἕνα] 
και ανὸρα ἕνα ᾿1ού, καρ ἕνα ανδρα “6ι. ἀονείμενε μημπε Υ ει. 1Αἱ. 
καὶ γυναϊκα---εὗρον ἴῃ οοπ). {64.] αὶ οὐπῈ ἱπίοιτηδά. 261. ᾿ 

11. Στόμα βασιλέως δίς. δὰ ἔη. ςοπ).] ἔγω παβαλνω βησὶν βλδι 

λέως φυλασσειν καὶ παραθηναι ὁρκον Θὲξ 2:3. καὶ περὶ δες. τὰ Βη. 
οοηι.]} εἰ ἐς ἡπγασομο, εἰ εἷς τεὸν Ῥεὶ. νεῖ [,4(.. "καὶ περὶ λόψου] 

καὶ περι. λογων 23, 254. καὶ περὶ λόγους Αἰά. ὅρα». Θεξ} α Θεὰ 
ιόϊ, 248, 2ς2, 2.4. διδεῖ Θεξ ἴῃ ςδαγδέδ. πιίποσγε Αἰοχ. 

11. Μὴ σπαϑάσης) μὴ σπαδασεις ,όι. Μὴ στολάσης -ποριύ- 
σῃ] Νἐ ,3εβίπει α “αεὶς εκ. ανηνόμδατε Νεῖ. ΙΞι. ἀπὸ προσώπου] 

ρο φροσωπον͵ (6Χ Ἑςοετ.) τόν. . τοορεύσῃ] πορευϑηναι. 298. μὴ 

ςῆς] εἰ πε βες Ν εῖ. Ταῖ. ὅτι πᾶν] α παν 68. (οπιρὶ. ΑἸ. ὃ ἐῶν 
ϑιλήσῃ) ὃ εαν ϑέλη τού. ὃ αν ϑελησὴ 1:7, 348, 2:2. (οπιρὶ. Αἰεχ. 

ΙΝ. Καϑὼς] καϑὼως λαλεῖ 252, 244. Καϑὼς βασιλ. ἐξεσιας.] 
κω ἀἰκενὶ! τέκ, ροιοβαίενε δαόεας: Ψεῖ. 1.41, ἰξεσιαξων) -᾿- λάλει 
τοό, τό1, 2ς2, 261γ 296, 498. Αἰεχ.. Τί προιεῖς] τι ἐποιησᾶς 23) 
τού, 2ς3ν 46:, 296, 208. τι τοιήσειῖς 147, 1{7) 19. 161,248, 252. 

ΑΙ . Αἰεκ. 
Ψ. Ὁ φυλάσσων] κα ὁ .ς3:. ̓ ὥμα πονηρὸν} αὶ ρῆμα 21. 

καιρὸν χρίσεως] εἰ ἰεαρα:, εἰ ἡμαλείνσε Κεῖ, 1... 
ΨΙ. Ὅτι ταντὶ] οτι τω τξᾶντι 23, 2ς3. οτι εν παντὶ, ΠῚ 157, 

19. ΑΙά. ερι καιρὸς} ἐγαι καιρὸς 147, 160.. καὶ κρίσι»] χρισεως 

147, 157) 1ς9. ΑΙ4ά. ὅτι γνῶσις ὅτε. δὰ ὅη. οοπ).] ἡ γαρ γνωσις τὰ 
ανϑρωπου πολλὴ χατ'᾿ αὐτῇ 252. πιᾶτρ. τὸ ἀνϑρώκον] τω ανϑρωκω 
:τούό. - ἐρὶ 147, 197» 1ζ0, 498. ΑἸἰά. ἐπ᾿ αὐτόν} ἐπ᾿ αὐτω τοῦ, 

- 
καὶ 

296. 
ΝΠ]. Ὅτι ἐκ---ἰσόμενον] αὶ οἰϊπὶ ἱπιοτπιθά. 23... γινώσκων] εἰδὼς 

2ς3. τί τὸ ἐσόμενον---ἄνϑρωποςῚ ἐμ οοπι. ἴ54.] αὶ οὐχ ἱπιεσσιϑά. 26:. 
ἔα} ἐξὶ 147, 157ν 169. Αἰά. τίς ἀναγίελεῖ τις απαγίελω 254. 
αὐτῷ] αντοῖς 1Π. -Ἐ ἐν τῶ ἐσομένω μετ᾽ αὐτὸν 23» 253. αὐτὸ 157. 
Αἰά. ΝΕ 

ΨΠ]. ᾿ ἐν πενούματι] τω τυνευμάτι 43. τῶ ἐν πνεύματι 147, 1 59. 
ἐν τνιύματι---ἰξεσία } α οὑπὶ ἰδμοτγθφά. τού. καὶ ἐκ ἔξιν---ϑανάτε) 

γ 



- δα φύχ ξρμι, τῷ" ἀσεβεῖ, χαὶ οὐ «βαχρυγεῖ ἡμέρας ἐν φανᾷν ὃς :ὃζ. ἔρι, ιφοδόμεχας αἰ ρὸ. τρόσώχιρε͵ Ν 
Θεβ." οὐρμνματαιστῃς, ἣ πεκξοίητας ἐπὶ τῆς. γᾶ,.ὔτι εἰαὶ δίχαιοι,, 

Ἴμᾷ τῶν ἀφεθῆν, χαΐ «εἰσιν ἀαεδεῖς, ὅ ὅτι φϑώει πρὸς φὠτὰς ὡς. ποίημα. τῶν, δικαίων" εἶχα, ει. Ύ γι 
οχαΐ. γε τθπα, μᾳταίοτηρ, - Καὶ ἐπύνεσα ἐγὼ σὺν. τῆν, εὐφροσύνῃ, ὅτι ὃχ ἔειν,ἀγαῆνὸ τῷ ἐγβρώ- μ" (ἐ 

ΕΚΚΛΗΣΙΆΣΤΗΣ. 
ΠΡ ΚΕΦ, ὙΠ. 

ἡμέρᾳ ϑανήτου, χαὶ ἐχ ἔς!ν. Εν ἐν. ἡμέρᾳ πὐλεβου μὲ οὐ διαδόσῃ ἀσέβεια τὸν παρ εὐτῶ- 
τῆς: Κα, σύμπαν. τῶτο εἶδον, χαὶ ἔξωκα. τὴς χᾳρᾶζαγ μοὺ εἰς ταῖν τὸ. ποίημα ὃ πεεπαίηφρᾳ ὑπὸ 9. 
τὸν ἥλιον, το ὅσα. ἐξεσιάσατο ὃ ἄγϑρωπος ἐ ἐν ἀνϑρώτῳ τος χαχώσᾳᾳ, αὐτόν, Καὶ τότε εἶδαν. ἀσὲ- το. 

«δεῖς εἰς τῴρους εἰσαχρλέχτας, καὶ. ἐκ, τῇ ὠχίου". χαὶ ἐπορεύϑυραν καὶ, ἐπμεάδῃφαν ἐν. τῇ χφύλα, 
Ε ὅτι, ὅτας ἐποίησαχ: καί, γε 18Το. ματαιότης. Ὅτρουα ἔς! ἀϑομάχς ἀνπίῤῥᾳςις ἀπὸ. τῶν αιρῴηρων Γ 
πὸ πρϑόὸ Ξαχῦν δια ΤΕ ἐπληραφρρήϑη. ααρᾷία, ἃ υἱῶν τῇ ἐνδρύφῳ ἐν αὐτοῖς, πὰ αϑῆσομ φὴ εἶξο--. : 

ρρρήγος, ὯΡ ἥμαρτεν, ἐπρίμαρ. τὸ. φρνρὴν ἀπὸ -τόφε, καὶ ἀπὸ μαχρότῃρες αὐτῶνις ὅτις καὶ. φυλάξω 12. 
ἀγφν: ὅτι ῥρὺ ἀγαθὸν ζρῖς φρθεμέγρις τὸν Θεδν; ὄψῳ, φαβῶντας ὐπὸ φεροῴηλ, αν τα; ἀκα τάδῳ τ8 

ὰ 

ϑῷῳ, φϑάνει ἐπ᾽ ταύτβῃ ἀῷγξρέ-- 14: ον; τι 

ἐν ὑπὸ χὴν οὕλιω. τι εἰς μὲ. φαγεῖν χαὶ τοῦ πιεῖν χρὶ "π8 εὐφρανϑῆχαι' χαὶ αὐτὸ συμαρρράςφι.. 
αὐτῷ ἐν μόχϑᾳ αὐτῇ. ἡρέραρ. ζωῆς αὐτῇ, ὅσας ἔδωχεν. αὐτῷ: ὁ Θεὰρ ὑφὺ τὸν. ὕλιοχ,.. Ἐγερΐρ ἐξρκα τ τό. 
τῷ ἰδϑᾷ ἴφεβουςτβ, γιῷγαι τῆν. σρφίαν, χαὶ τὰ ἰδν τος. -περισεξαφρμὸν. τὸν : φεξειημέμν ἐπὶ χης : 
ϑείοα τότ, ἐπὶ σμέρᾷ: χαὶ ἔν. γυΣτὶς ὥχνον. ὀφϑαλμεῖς, αὐ τα, οὐκ, ἐς! βλέκων... Καὶ εἶδα, «ρζῃξα 17. 
τῇ φπριήματα, τῇ, Θεῇ, ὅτι εὐ. δυνήφεται ἄνϑρωτος, τ εὑρεῖν σύχ, ττὸ πρίημας ξὰ φηεποιημέγου με 
τὐύαφι ἀαρα, ἂν. μοκϑήσες ἄνϑρηκορ, ἃ τοῦ ζητῆσαι, καὶ οὐχ. τρήσει" 'χαί γᾷ ὅσ ἄν. εἰπανῖρφθς 

αιροῦ, ξυχήσεξᾳι πᾷ εὑρεῖν". Ἅ:ι αύμπαν. τᾷτα. »»": εἰς, ἀρρδίαν μεοχ αὶ ερρδΐα, μῳῃρίρ- 

, Θοιῃρῖ. Αἰά. Αἴεχ. 

., Χαὶ 24. 

τω, 

, ρῦρι. δΌ εδὰ, 1} 1 ςο. 

τανε ὁ 6: τὰ ἀρ λιεβθνος . ΤΑ αν νος 

α οὑπὶ ἱηϊεπηεά, 261. εἰ πον οὶ βοίεπε ἱπ ἀΐε πιονεἷς. δεῖ. 1.41. ἐξε- 

σία εξέσια ζῶν " 23, 147, ζῆ, 1ζ9, τότ, 248, 2ζ5, 1ζ3, 206, 498. 

ἐν ἡῤέρᾳ ϑανάτου) ἡμερας ϑανατε 111: κν ἡμε- 
ῥα του ϑανάτου 23. καὶ ἐκ α-“ πολέμου] α σαδη ἱπιέτητοά, (αἀ- 
{οτῖρι. ὕπαγρ. ἀδὲ ἐστὶν τταραταξάσαι ξις Ἰσολεμόν, χα εξ ϑγη). ἰεϊο. 
ΟΥ. Ηδκχαρία"}) 2 .2.. εἰ πον οἱ ἐπιΐβῆο ἐπ δεϊο Ψεῖ. Τὰ. ἀσέξεια) 
ασεϑειαν γ61. “Ἀσεξης 2οΟό. τὸν παρ᾽ αὐτῆς] ἐχονα αὐτὴν 22. 
Τηᾶγρ. αὐτὸν πάρ αὐτῆς 206. λαόεπίεπι [8. Ὑεῖ. 1.2ῖ. 
ΣΧ. Καὶ δάμπαν Τ8το] και σύμπαντα ταυτὰ 08." Ον»ππία ἀσε 

“εῖ. ἔ2τ. 755 ἔδον} τετο ἔδὸν (υὉ6110}} 261. τὸ ποίημαΐ α τὸ τοό, 
147. 1.7. ἵ 96, ὙΟῸΣ 48, ας, ἀκ 3, χότ, 298. ΟΟμΡΙ.ΑΙοχ. ὁ πε- 
“ποίηται) Τὸ δδεποϊήμενον “Κ;),2ζ3. πεποιημένόν τοῦ, 2,61. τὰ ὅσα) 
'ταντὰ οσα 143, 1ς7, 10. ΑἸά. 
ἐπΦ οὶ ἥσπιο ᾿βδνεην ει. 121. 

ἄνθρωπος] ὁ ὁ τάν Οοιτρὶ. 
Χ. Καὶ τότε εἶδον] ΒᾺ ἐγὼ 396. - κεἰς τάφους] εἰς πόλάσιν ([Ὀρτά- 

καὶ ἐκ το" “ἐπορεύϑησα»]} καὶ γλϑὸν εκ το- 
που ἀγιου 2 4. ΠηᾶΓΡ. "δἰ φέκεγεπ, τὰ ἦς ἰοὲο (απο οὐ: πε νει. 
κι. καὶ ἔκ τῷ γιοῦ] καὶ ἄπο τὰἜ αγιου ἐπορευϑησαν 23, 253. 
καὶ ἑπορεύϑησαν) εἐπορευϑησαν, καὶ ἐπόρευϑησαν 2.4. ὅτι οὕτως 
ἐποίησαν] ως δικαια πράξαντες 252. τλλγρ. ΟἿ. πα» ΔΙΌ ποιὰ Σ. 
αἵ ΑἸ]. ᾿ 

ΧΙ. γινομένη] ἡανομενη ιοό, «ὄ!. ἀπὸ τῶν ΞΡ απὸ τῶν 
τοιδτων 16], 254. Ο(οπιρί. Μαείεπείδις Νεῖ. 1.21. τὸ πονηρὸν] Παθεῖ 
τὸ ἴῃ σμαγαέξ. πηΐποτε Αἰεχ. ἐπληροφορήθη] ἐτολμησεν 213. 
δία υἱῶν] ἡ καρδιὰ μόυ᾽ ἄπο νων 1472} 49: ἡ καρδιὰ υἱων 1:7. τῇ 
οἰνθρώπον) τῶν ̓ ἀνϑρωπων 4261. 

ΧΙ]. Ὃς ̓ἥμαρτεν--- γινώσχω ̓ ἐγὼ] ἀπεϑᾶνε και μακμϑυμια ἐπ᾿ 
αντω οτι κᾶν γε γινώσκω ἐγὼ 27). Ὃς ἢ ἥμαρτεν ἐποίησε τὸ πονηρὸν] 
α 23, τοῦ. φοία εεεὰϊον ζδεῖ! πιδΐννε αι. 141. ἐποίησε) Ργάσπῖε, 

καὶ ἀπὸ μακρότ. αὐτωνῚ εἰ εἰοπσαιὶ εἰ Ἄ ει. Τιλῖ. μακρό- 

τητος αὐτῶν)" μαχροϑυμιας, γενομένης αὐτῶν 252. ΠΙΔΓῚ. μακρότητος 
αὐτῷ ΑΙεχ., ὅτι καὶ] καΐ γε τξ9. καὶ γινώσκω ἐγὼ] καὶ γε γι- 
γωσχὼω 23. "χὰ γε γιννώσχω εγὼ 1ού, 147, 17, 16τ, 248, χς2, 296, 
98. (οπρὶ. Αἴεχ.. ὅτι ἐςὶν ἀγαϑὸὺν] ὁτι ἐξαι ἀγαϑὸον τοῦ, 147, 

1ς7, 1ς9, 261, 296, 298. Αἰεχ.. τὸν Θεὸν] τον Κύριον 23, τ86; 26ι:. 
ὅπως οὐδων τι οἱ φοδηϑησονται 23. οπὼς φοβανται τς 5, 26ὅτι. οπως 
φοδηϑησονται 253. ἀπὸ τροσώπου αὐτὰ} κα ἄντα 23. 

ΧΙῊ. ἐκ ἔρα}] εκ ἐξὶν 42. καὶ οὐ μακρυνεῖ ἡμέρας] ἀδὲ εν 
μᾶκροις ἐξᾶι χρβονοις 2ς2. ἴὭΔγρ. ἡμέρας] ἡμέρα τού. ἡμέραν 208. 
ἡμέρας ἐν σκιᾷ] ἐν ἡμέρας σχιὰ 46:1. τῷ Θε5] αὐτὰ Ἱςς. 

ἐξεσιάσατὸ) τάμε νι Αἴεχ. ΕΙ 

110. 
᾿ σαρανομων “52. πηᾶγᾳ. ἐπ᾽ αὐτὰς} τῦρος αὐτας 43, τόδ, τ φ᾽ 161, 
248, 4.2, 23, 2σᾷ, 0, “οὔ. Ο(οιπρῖ. Α Αἴεχ. 

“Τῶν δικαίων) κάι εἰσι “σαράνομιοι οἷς συμβαννει ὡς υράξδάστ' κἀξ τα 
᾿ ἔργα τῶν δικάιων. 2: ὙὐτηλΓρ." 

τὰ ὅσα ἕξζασ. ὃ ὥνϑρ:} εἴ ἀοπίπα- ἡ 

καρ- 

“σητοῦ, τς ς, (τότ: τπᾶτ. 'ϑιοπερ) ὅ1; χοὔ. ΑΙΘι, “ἀσκὶ σει 
᾿ς. διοπερ ἐὰν μοχϑηση 3 53: 
΄ 24,. 284, 2ο6. ὈδΠΡ᾿ ! τὸ δητῆσα!} τὰ ἐυρειν {{ν; ἃ 

: γήσεται] ργατηϊτξ, καὶ 147,1 49. 
᾿ σύμρχαν) στι συμπαντὰ τς. 

ὄν Ἐῶ αὐ ἢ γὐπωνέ 

ΧΙΝ. ἢ πεποίηται) ἡ μέήῤοριο 23») 253. ἦ πεποίηται (ας) 
᾿ ὅτι φϑνει ὙΠ στῶν οἰσεξῶν οἷν ; σύμθαινε ἄκρα ΨΩ "ὦ ἐρῆα των 

καρ δεν ἀο ιῖς-- 

πρὸς αὐτὰ} εκ αὐρις δ 4 γλύν ἰῆΣΟ. 
ΟἈἰά, “ὡς σοίημα 29]. ὧν τοοιημα 22. Ἰὼ δον δ’ "588. 
ὅτι Ἐς Ψὰν ὯλςΣ. αἄδεεῖρι. πἰαγΡ.} 261." Σ᾽ 

ΧΥ. σὺν τὴν εὐφροσύνην] α συν 2:3. σὺν τὴ αρητυρσητνης,ς υ 
᾿ Οὐχ ἔςιν] ὡς οὐ ἡ ἊΣ ἜΘ. ὡς ΦἪ Ἢ Ἔςξιν 2:4. ἱ ᾿δτι Ἢ μὴ , ἴδ ἐθὸ ΒΝ 

φαγεῖν} Ῥγαπηῖτε, τε τοῦ, 147, 157, ττὸ, δι, 418, ὅν2.,. 
᾿ Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἢ καὶ αὐτὸ και αὐτο 147." συρίεβδοίξαι ὅν 
τῷ} συμπορεσεται αὐὐῶ 147, 1τὸΣ ΤΥ ς ζωῃ.7 “ ἥ ρα δι ον 
Δ2ς3. ὅσας ἔδωκεν Ἔ͵ ἔϑωκεν 41. δ ἐν : 9,- ἢ 

᾿ἄτδτ: ΠΆΓΡ. αὐ ̓ π΄ ἘΠ) “48, Ἢ (3, «τὰ, 46, ἢ56, 1 κα, ὴ 
ΑἸΕχ: ὧν ἐδωκεν᾽ αἴ2. γυθ; ἀεά!ε Ν εἴ, ἡρὰμ-" ἘΠ  ΘΣ 

᾿ΣΨῈ ἘΝ οἷς ἀῶ! διὸ ὑϑωκὰ ἈΚ: ἐρνδλδρι ἀξά; Ῥά, 1ι.. 
τὴν σοφίαν] λ' τὴν 147, 1τ9.ὡ τὸν πρὶ σπασμὸν] θοῦ ΒΝ - 
τὸν «τεποινμέρον] α φὸν ΑΔ. οὑπὶ τὴς ὙΠΟῚ Ἡτὶ ἡ πω θαι δας, 
καὶ] στι χαὶ γε 23. ᾿κ οτι΄ 147, 10. ᾿ἈΠ4. . οπι ἰχαν τς. 
ὀφθαλμοῖς αὐτῷ] ῥγασπεῖτι. εἰ 23) τόδ, Ὑ47; 147, τ δι, ἡρλαι 
2Κ4, 2.4, “ὅτ, 408. Οοιηρὶ. Αἰεκ. ᾿ δα ββέπο) οὐδ’ 
111. ἀκ ἐςὶ ὁ βλεπὼν 21. οὐχ ἐξ βλέπον ἐδ. 5: ὐδν να :- ᾿ 
ὝΧΝΙ. τὰ πνιήμαῥῃ] τά τνκθιημενα ν 3: 8 δον δέαι δ δυ- 

ναται τςο. τῇ εὑρεῖν] τα ἰδεὶν ας 3. ᾿δὺν χδ ποίημα ΩΣ το 
Ὅοιμα 23. σῸν τῶ ποιίματι 296. κα σὸν ̓ Αἴδδη. ἮΙ ἐξα ἂν 

μοχϑήσῃ] οδα ἕῶν ποιητὴ 11." ὁ ἐᾶν “μοχϑήση ἀγτκάς ἃ, ν μὲ η- ᾿ 

ἄνθρωπος} ρηξτηδε Μὰ δέ πθ, 
ΑΙ. 

ὅσα χαὶ (γε---σοφὸς} "ἐφιΐλενι εἰ β'ἀϊκενῖ! (λίρα. ει. ἘΔ τ ἥδ ί 
ἂν] και γε ὁοσα εὰν τσό, 261. Αἴθδη, 1. ἐῖξ. αἴγεῖζες. “δὴ ΚΘ ταν 
4.2: εἴπη σοφὸς} εἰπη ὁ σοφὺς τὸό, Ὑξς," ἰότ, 28, τσ, "5308. 
Οὐπιρί-" ̓ Αἴεκ... ̓ όνση ὁ σοῷος 147. ᾿ φροιησὲι δ΄ δοφος Ὑ70.. "ἢ 7 οὐ δυ- 

τὰς ἐὐρεῖν}] α τῷ 23," 21 «ὙΠ 
“Ἴ8το δωλαἾ φπκτο ἐδωχκαν 4.3 7 τάιτο 

ἔγνων 2.52. ΤΩΔΓΡ. ΤΈΤΟ ἐδωκεν 4. ἰδ χἄρδιαν μουὶ ἀξ τύτορ- 

διαν μα 147, τς9, 253. ΑἸοχ. εν καρδιὰ μου 19. καὶ πὐρδία δε. 
δἃ ἤπ. σοπ).} α 1τό6:. τ“"’ ρα βάεγατενι μπίρεγία. Μει. 15. ̓ - κἀξ χαρ- 

δία μου] καὶ ψυχή μου Αἴμδη. 1. εἶτ, “ σύμπαν εἶδε ἐὰν ΠΠΕΞῸ τ Δ 
εἰδὸν τῖτο 392. β 



ΚΕΦ. ΙΧ. 

2- 

ΟΣ Ο.. 

11. 

2. 

σϑὺς, ὅτ, ἐτελήσϑη ἡ μνήμη αὐτῶν. 

αὐτῶν ἤδῃ ἀχώλετο" χαΐ γε με 

τὸν ἥλιον. Δεῦρο φάγε ἐν εὐφροσύνῃ τὸν ἄρτον σα, χαὶ 'τίε: ἐν χαρδίᾳ ἀγαϑῇ οἶγόν σὰ, ὅτι ἤδῃ 

ΞΕΕΘ ΕΣ ΝΝ ΣΌΈΒΙΣΙ 

, (ὩΣ οἱ δίκαιοι χαὶ οἱ σοφοὶ χαὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ἐν χειρὶ τὰ Θεξ, καΐ γε ἀγάπην χαΐ γε κ- 
σος οὐχ ἕςιν εἰδὼς ὃ ἄγϑρωπος" τὰ τᾶγτα πρὸ προσώπου αὐτῶν, Ματαίότης ἐν τοῖς “πᾶσί: 

συνάντημα ἕν τῷ δικαΐῳ χαὶ τῷ ἀσεξεῖ, τῷ ἀγαϑῷ καὶ τῷ χαχῷ, καὶ τῷ. χαϑαρῷ χαὶ 'ττῷ "ἀκα- 
νάρτῳ, χαὶ τ ϑυσιάζοντι χαὶ τῷ μὴ ϑυσιάζοντι". ὡς ὁ μον ὡς ὁ ἁμαρτάνων, ὡς ὃ ὀμνύων 

χαϑῶὼς ὁ τὸν ὄρχον φοβύμενος. Ἴδτο πονηρὸν ἐν πιαὺτὶ “σεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι συγάντη- 
μᾶ ἕν τοῖς σᾶαι" χαΐ γε χαρδίὰ ἰὰ υἱῶν Τϑ ἀγϑῥυτοῦ, ἐπληρώθη ἄονηρδ, χαὶ περιφέρεια ἐγ καρδίᾳ 

αὐτῶν ἐν ζωὴ αὐτῶν, χαὶ ὀπίσω αὐτῶν πρὸς τὸς γεκρέξ. Ὅτι τίς ὃς χοινωνεῖ τρὸς «τἄντας τὰς 

ζωντας ; ἐφὶν ἐλεὶς, ὅτι ὃ χύων ὃ δ ζων αὐτὸς ἄγαϑος ὃ ὑπέρ. τὸν λέοντα τὸν γεχρόν. Ὅτ οἱ ζῶντες 
γνώσονται ὅτι ἀκοθϑανῶνται, χαὶ οἱ γεχροὶ ἐκ εἰσὶ γινώσκοντες ἀδέν" χαὶ οὐχ ἕς!ν αὐτοῖς ἕ ἔτι μι- 

Καί γε ἀγάχη αὐτῶν, χαΐ γε μῖσος. αὐτῶν, χαί γε ζῆλος 
μερὶς ἄχ ἔςιν αὐτοῖς ἔτί εἰς τὸν αἰῶγα ἐὴ παντὶ τῷ πειοίημένῳ, ὑπὸ 

εὐδόχησεν ὁ Θεὸς τὰ ποιήματά σου. Ἔν «πεαγτὶ καιρῷ ἔςωσαν ἱμάτιά σε 'λεὐχῶᾶ, 'χαὶ ὅλαιον ἐπὶ 
χεφαλῆς σου μὴ ὑξερησάτω,, Καὶ ἴδε ζωὴν μετὰ: γυναικὸς ἧς ἠγάπησας πάσας τὰς ἡ ἡμέρας, ζωῆς 

ματαιδτητός σε, τὰς δοσείσας σοι ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι αὐτὸ μερίς σον ἐν τῇ ζωὴ σου, καὶ ἐν τῷ 

μόχϑῳ σε ᾧ σὺ μοχϑεῖς ὑπὸ τὸν ἥλιον. Πάντα ὅσα ἂν εὕρῃ ῇ χείρ, σα τῇ ποιῆσαι, "ὡς ἡ δυν- 

αμίς σα “ποίησον, ὅτι οὐχ ἔς! ποίημα. χαὶ «λογισμὸς χαὶ γνῶσις, χαὶ. σοφία ἐν. ἄδη, ὕχου σϑ' ὧο- 

ῥεύῃ ἐκεῖ. πέςρενψα καὶ εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι ἐ τοῖς χέφοις ὁ δρόμος, χαὶ οὐ τοῖς δονατοῖς 

ὁ πόλεμος, καί γε οὐ τῷ σοφῷ ἄρτος, χαΐί γε ἑ τοῖς συνετοῖς τλδτος, καΐ γε ἃ τοῖς γινώσχεσι 
χἄριξ, ὁτί καιρὸς χαὶ ἀπάντημα συναντήσεται σύμπασιν αὐτοῖς. “Ὅτι χαΐ γε χαὶ ἐκ ἔγνω ὁ ἄγ-.. 

ϑρωκος τὸν χαιρὸν αὐτῷ, ὡς οἱ ν ὑέων οἱ ϑηρευόμενοι ἐ ἐν οὐ χαχῷ, καὶ ὡς δρνεᾶ ᾿ τὰ ϑηρευ- 

ΠΟ : - - ΟἿ ἐὼν ., ,-- 

Ι, Ὡς ἃ δίκαιοι} οτι, λικαιοι 23. ὁτι οἱ δικᾶιοι. τῷς, ιόι, ,48, 
8.8, αξβνα6ι, 406. Οραιφὶ,͵ ΑἸεχ. χαὶ οἱ σοφοὶ] α οἱ «3, καὶ αἱ 
ἐργασίᾳ!) ᾿ϑ αἱ χξχ. ἦν χορ τὸ Θι:] ἐνώπιον τὰ Θις 243... το 

᾿ς ΨΠΙ. ων ἐζὼ 23.253. 
.2435) 261, 298. Οὔρεῃ. 111, 803.. 
Ογ!ϊ]. ΑἸεχ. νοΐ. ;. ραᾶσῖ. 1. Ρ. ξ1ς. 

ἱμάτιά ἐγ] με ὁ τῶν 23, τϑδ, 
λευκὰ] λαμπρὰ ΒεΗϊ. Μ. ἱ. ς24. 

ἐπὶ κεφαλῆς σου} ἐπι κεφαλὴ 
᾿ Θκ] ρει. ἄυτε χ47. καΐ γε ἀγάπην ἐκ ἕςιν] κάί γε. ἀγάπη σου τού, λοθ. ἐπὶ κεφαλὴν σὰ 442. ΑἸεχ. ἔπὶ της κεράλης σκ 2 (4. 

καί γε μέσος. ἐκ ἔριν ((ς) ΑἸά. καί γε μῖσος) , γι Ῥά . εἰδὼς ἐδ εαρὲϊε πο ει, 1,21. μὴ ὑςερησάτω] μὴ ςερησάτω (οί, ΑΙ. 
ὃ ὁ ἄνϑρωπο!] ἀνϑρωπὸς “ιδὼς (οπΝο δ) 147, τςρ.. ὁ ἄνθρωπος εἰδὼς ὀ ὀ ὀ ΙΧ, Καὶ ἴδε ζωὴν] ζ᾽ἀε οἰτακε Ψεῖ. 1«ἰ. μετὰ γυναικὸς] ἐπι 
ΑΙ. πρὸ τροσώκου αὐτῶν} εἰς πτροσωξρν αὐτῶν 23. τω τροσώπω γυναικος 26ι. ἧς ἠἡγάπῃσα()] κα 147) 1.9. πᾷσας τὰς ἡμέρας} 
αὐτῶν 147. οἷς πφρρσώπον ἀυτὸ 2.3. πρὸ προσωκὲ αὐτὰ 198. 

11. Ματαιότης ἐν τοῖς πᾶσι) [π οι εἰ. Τ1Αι. ἐν. τοῖς 
πᾶσι] α τοῖς 2908. ᾿αυνάντημα ὃ} α ἵν αόι. καὶ τῷ ἀσεξε}} καὶ 
ἵν τῷ ἐσεδεῖ Οοπιρὶ. καὶ τῷ ἁμαρτώλῳ Αἴδκῃ. 1. ὅ3ο. καὶ τῷ 

α Τὰς 23, τού, 2ζ2,2.3,.261:. Οομρὶ. μευ. καὶ 2οό. 'Μαται- 
ὁτητός σον] γεοτῆτος σὰ 147, ἤν τς9. ΑΙά. τῆς δρϑείσας σοι ὑπὸ 
"τὸν ἥλιον], τού, (2:8. τοᾶτρ. ταζας ἡμέρας ματαίφτῆτος σου) 56ι. 
ὑπὸ τὸν ἥλιον] -ἐ- τασας 'τας πμέρας͵ ματαιότητος σοῦ 23, 1ς7, 159, 

μαχῃ) α κάι τούό. καὶ τῷ καϑαρῳ] α Χχαὶ 253,24) 261. εἴμϑεῖ τότ, 448, 26. Οοπιρὶ. Α « (ΑἸεχ. ἴῃ οδμαγδᾶς. τηΐβοτε.) - εδόξαι, 
καὶ ἴῃ πὐδιδλᾶ. πηΐποτε ΑἸεχ. καὶ τῷ ᾧ ἀκαϑάρτῳ]) κα καὶ. ἰιοό6. καὶ αἰᾶ τῆς ματαιοτητος σοὺ, πο: πῇ σασας ὅμιγας νωτητος σου τος. 
τῷ ἢ ϑυσιώζοντι] α καὶ 2{49. 261. ὡς ὁ ἀγαϑὸς] καὶ ὁ ἀγαϑος ὅ8.ι ἐν τῷ μόχϑῳ σου] ἐκ ἰαύοτε Ν᾽ εἰ. 1,1. 
βεαττώις, καὶ ΑἸ. καϑὼς ὁ] ως ὁ ιού, 26:, 898. 

ΠῚ. Ὑξτο πονηρὸν} τὰτο τὸ πονηρὸν (ςψπι τὸ ᾿ηϊοσ ὑηοο9) ΑἸοχ. 
ὧ φεντὶ σεποιηρίῳ) φρποιημένον 23. ἐν τσαντιὶ τῷ τιποιημενὼ 161, 
448, ες3. ἐν πασι τοῖς συμξαινεσιν 2ς2. τηλΙρ. 
ρεμανει. καὶ ὶςς. μην ἐοπείπεν γε. 1κι. 

υἱῶν τῷ ἀνθρώπα) 
πονηρὰ} τους 22. 

πᾷς. χαὶ ὁ πεεριφάροια) καὶ περιφίροι ἃ (14. ἢς, Ἑπ| ταΐωτα ἱπίετ εἰ 
169. καὶ γε περιφέρεια 2.54. εἰ ἔγτογει ει. [κκ, ἐν καρδίᾳ 

αὐτῶν} ἐν καρδιαι αὐτὰ τςς. ἐν ζωῇ αὐτῶ») ΡΓδετηϊττ. καὶ 1479) 10. 
ΑἸὰ. ἐν τὴ ζωῃ αντων 5.3. 
ἀσς ει. 1, πρὸς τὰς γεχρξς] προς τὰς τεϑνεωτας 23, 4ς3. 

ΙΝ. ἴὋτι τίς---ζῶντας} τις γαρ σις ἀεὶ διατελέσει ζῶν (:ς2. πρῶγρ,) 
4{24. ὅδ κφιωνεῖ) ὃς χοινωνῃσ, τού, λότ, 296. α ὃς 298... ὁ πύων 
τ ἀγαϑὺρ] ὠγαϑὸς κύων ὁ ζὼν Ῥιάγῃι. ἀε Τήη. Ρ- ξὶ. ὁ δῶν αὖ- 
τὸς] ὁ ζων ὦ σκοτοι 23, 2ς3. αὐτὸς ἃἀγαιϑὸς ὅς. δὰ βη. ςοαλ.} «"ε- 
εν “Α. « ἰριωα τπρογίκο. Ν εῖ. 1.Δῖ. τὸν νεκρόν] τὸν τεϑυπκοτα 2 (4) 298. 

᾿ ὙΥ, νώφοντο!) γυωσκχυσιν 23, 253. ὅτι ὠκοϑανδνται) ἀποϑα- 

ναντα χξ4-. καὶ οἱ νεχροὶ] καὶ οἱ τονώης ἃς3. ὅτι ἐπελήσϑη] 
φυῦ Ἔπλησϑη ΠῚ, 43, λῪ8. οτι ἐπελυσϑὴ 26:1. οτι ἐτελέσϑη 208. 

. ΥᾺ καί γε μερὶ6} 4 γε τότ, 448, 2ς2, 2:3, 8οό.͵ μῶν Αἰεχ, 
Ῥυπασδι. οτι λς4. ἔτι ἀρ) α Ἔτι αςς, λό, 8038. εἰς τὸν αἰῶνα) 
α τὸν 14}. 147), "66, 852, φοό.. ΑΙεχ. τῷ «ετξοιημῶῳ] α ατῷ Ἰόὶ, 
148, 2:4. Οουρί. τόοπω πιεχτοιημένω 261. 
Υ. Δώρο φάγι) Κα εἰ ενμεώε Ὗεῖ, 121. τὸν ἄρτον σ:] 

α τὸν 343, 9.4. οαὐἰετ-οἷκόν σου} εἰσε εοραιο τάν ὀιός Οὐφεῃ. 1. 
ὅ)4ᾳ. οἷνόν σαν} Α αου 23. τον οἱνον σου τοό. ὅτι ἤδη εὐδόχησεν 
οτι πυδοκησῶ τού, 2.4. α πδὴ ιςς, 1ότ, 22, ως; 296, 298. ὑθὼ 
ἤδη ἴῃ ὁδοτδδι. πηποῖς Αἰεχ. 

νοι. 1Π. ᾿ 

καὶ ὀπίσω αὐτῶν] α και 254. "εἰ ροῖ. 

σν ἡ μοχϑεις) ΑΛ σὺ ΑΙὰ. 8- 

Βαὶ σὺ ἴα οματιθ. τὐποῖς ΑἸεχ... τὸ Δ τον. τ 
Χ. ἄν εἴρᾳ] ἂν εχ τού. αν ἐχα 4όι. τὰ ποιῆσαι), τι 43. 

ὡς Ἅ δύναμίς σφυ} οσὴ δυνοιμις ἀαοι τοό. οση δυναμὲς σοὺ 2ς3,) 24. 
ἢ 26τ:. ἐκ ουἱγίεῖς ἱκα Ν οι. 1Δι. ποίημα] ταν ὥοιημα 4.4. 

ὅπου σὺ] ὅ συν 23. σὺ πορεύῃ) ἀωδε ΑΙ4ά. πρρεύῃ ἐκεῖ) πο- 
βευσὴ εκει τού, 498. ι ' ᾿ 

ΧΙ. ἘἘτέρρεψα] ἀπερρεψα, 1ς9. . χαὶ οὐ τοῖς δυνατοῖς). καὶ οὐ 
τοις ϑυνᾳραις 453. τοῖς δυνατοῖς] τοῖς συνέτοις Αὐμῃ. ἷ. 121. ὁ 

πόλεμος] Α ὁ ΑΙ. τὰν και γε οὐ Ἵ α ε 23. οὐ τῷ σοφῳ ἄρτος] 

αὐτῷ σοφῷ οὐ τίς ἄρτος ΑἸά. τῷ σοφῳ] τοῖς σοῷοις 23, ιοό, τς ς» 
(ὅν. πιᾶγρ. υἱ ΕΔ.) 248, 253), 2343, 2.4. λ6ι, 406, 298. (οπιρὶ. 
ΑἸεχ. ἄρτος] ρεαξηνίι. ὁ 23, τού, 147, 1ξφν 157, 159, τόι, 348, 
252, δι, 26. Οομρί. Αἰεχ. καί γι οὐ τοῖς τ᾿ --χαὶ γε οὐ τοῖς 29] 
α ἃἰκεσιῖσ. συπὶ ἰηζεστηθά. τς ς. χαὶ γεοῦ 23] γε 254. 
μευ, ὁ. τού, 147.» 1ς}» 159, 248, 2.8, 26:, 6ρό.͵ (οιῃρί. ΑΙά, 
ΑἸεχ. Αὔμρ, 1. εἶ, σχαίρις] ρεαετοκε. ἡ 140, 157) 199. ΑἸά." Αἴμαπ. 
]. εἰ. καὶ ἀπταντημα)] καὶ υπαντῆμα τοῦ. συγκρησις (ςοττ. συγ- 

χρισις) 452. ΤηλῖΣ. χαὶ συναντῆμα 208. σύμπασιν αὐτοῖς] τοις 
κασιν αὐτοῖς τού, 147, ᾿ςς, 1.7, 1ζ0, τότ, 48, 2ς4, 2.3, 2ς4, 0 

λ9ό. , Οσαφὶ. ΑἸεχ, Αἰβαη, Ἰ. οἷς. ῥεαεεῖί. τοῖς ΑΙά.. 
ΧΗ Ὅτι καί 8} α τι 1ςξς, 208. «Οὐοαιρὶ. Ἢ τοῦτο τς). χαι 
γε αχ (ουηι οτι (ἀρτγαίςρι.) τότ. μοδεῖ ὅτι ἴῃ σΠλγ. αλίη. Αἰεχ. δἰ φαί- 

ἀἴεπι Ν εῖ. 1. καὶ ὅκ ἔγνω) α και 23, τού, 1ς7,248, 3ς5,..ς3. 246ι. 

Οοιρὶ. Αἰεχ. τατο ὅκ ἔγνω 147,19. ὁ ἄγϑρωπος] Ν ὁ 296, Αἴβδη. 
'. Δύο... οἱ ἐ ϑημευόμενοι--- κακῷ] φεὶ τεῤίπεπίμν ἐπ εαρέϊοης ρεβέσια Ν᾿ εἴ, 
1,Αἵ. καὶ ὡς ὄρνεα---σαγίδι] “εμὲ νοΐμετοι φιας οοἰδὶρ σκιὰν ἰαφωεο γει. 

12. τὰ ὙΠ τὰ συλλαμξανομενα 2.3. τὰ 261. ὡς 
6Α 

τπλῶτος} 



κι ἐ οἱ δα, ἤπ. οοαι.} α 26ι. 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗ͂Σ. 

ΚΕΦ, ΙΧ 
ὀμενοι ἐν «οὐδ: ὡς αὑτὰ πιαγ δεύονσαι οἱ υἱοὶ τ ἀνδρώκου εἰς καιρὸν πονηρὸν, ὁτῶν ὀαιπέσῃ ̓ 

ἐπ᾿ αὐτὰξῥ ἄφνω, . Καί γέ. ζδτα εἶδον σοφίαν ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ. μεγάλη ὃς! τὸς μέ... πόλις 13. 14. 

μιχρὰ χαὶ δλμοιε ἐν ἀντ: ὀλίγοι; χαὶ ἔλθη ἐπ᾿ αὐτὴν: βασιλεὺς μέγας 'χαὶ -κυκλώσῃ αὐτὴν, χαὶ ἢ 

οἰκρθοβήφῃ ἐπλταυτὴν χάραχρρ μεχάλχωε'. Καὶ. εὕρῃ. ἐν αὐτῇ (αῦρα. πένητα σοφὸν, χαὶ δικαφοῃ. τς: 

αὐτὸς, τῶ αιόλυ ἀνιτῇ “αοφίο, αὐτῷ, χαῖ, ἄνϑρωποξ ὁ οχ! ἐμνήσϑη ̓αὉ)τΒ ἀνδρὸς τῷ πένητας φαείμαν - 

Καὶ εἶπῳ ἐγο ᾿Αγαϑῆναρφίᾳ ἑξερ. δύναμιν" ταὶ σοφίά τῇ. πένητος ἐξαδεχωβένη, χαὶ οἷ. λόγαι τό. 

αὐτῷ νΐᾷ ἀἐφαϑόμενρι, τὐιάγρι. σοφῶν ἐν! ἀναπαύσει ἄκδονται ὑσεβαραμγομ ἐξεσιαζόντων. ἐν ἀφρόν. γ7. 

σύχαιδν, ἐβγαδη: σοφία πε. ἀχρίη: ψνν. χα ΨΡΟΘΕΝ εἷς ἀπολέσει. ον ἀκυκνμα τόλληνοι 18. 

ΜΥΊΑΙ. ϑανατῶσαι, αάχριδαι σχευᾳσίαν ἐλαίου. τ ἡβόσματορ: τίμιω ὀλέγον. σοφίας ὑπο ΤῊΝ Ι. 

ἀφροσύνης μεγάλην. ἐκ αρξία σοφᾷ αἷς. δεξιὸν αὐτά, πρὶ καρδία ἄφρονος εἰς ἐριςερὸν. αὐτῶ, εἰδοϊξ 2. 3. 

γε ἐν ὁδῷ ὁταῖν ἄφρων «πορεύηται, χαρδίο α αὐτῇ ὑςερήσει, χαὶ ἃ λογιεῖται πάντα ἀφροσύνη ἐςίν. ὅ 

᾿ Ἐδν πκαυμας ΤΡ ὦ ἐξεσιάζοῦτος ἀἰνάδῃ ἐξὶ σὲ, τόπον σα. μὴ ἀφῇς) ὅτι ἴαμα κατα αύσϑθι ᾿αημξδιῥξίοίς, ῳ 

μεγάλαρς,. Ἔκ! {πονηῤίᾳ ἂν, εἶδον ὑχᾷ τὸν. ἥλιον, ὡς ἀκόφιονι ἐξῆλθεν ἀπὸ τεγασώπου ἐξυσράξόνδ ς΄ 

τος. ,. Ἐῤόϑοι ὁ. ἄφρυν, ἐνούψεσιι μορήλοις, χαὶ πϑλέσιοι΄. ἐνπηραίεοζι χα βήσονπαι Ὁ :Εἰθον θάλισορ' 6. 7. 

ἐφ᾽ ἵκαρρ καὶ ἄρχοιξας, πεορευρμέναβυῥῷ δάλβρ Ἐπὶ τῆς γῆρι. ᾿Ο-ὐρϑάσων βάδρον, εἰς ιαάἀτὸκ εξ με 8ι 

πεσεῖτομ: ᾿καὶ κα αιρθντα φραχρ δι ρτδέδετοι αὐτὸν ὅ ὄριρ. ̓ ξαίρων λίϑούς διαπονηϑηδετιδι δῶ 9. 
αὐτοῖς" σχίζων ξύλα χινδυνεύσει ἐν αὐτοῖς. Ἐδν ἐχπέση τὸ σιδήριον, χαὶ αὐτὸς ΤΕ ΠΕ 1 ἐτά- το. 

Μ": καὶ ϑιγάμεις ἀσεμάσει, χαὶ “πείσσεια τῷ ; ἀνδᾷὶ οὐ σοφία. Ἑᾶν δάχῃ ὕφις ἐν. οὐ ἐ ψι- 1. 
ΕΝ ον 

Ὑ (.. 

τὼ εν Εν ΤΣ ἀρ εἴ Ὁ ὠν τοι ἘΠΑΡ ΠῊΝΟ Ππ Ἤ: Ἐν 

Χ ΣΝ τὺΐ μι . “τ ΣΡ ΠΩΝ 

ρς ΙΕ ὗν ΕΗΒ ᾿ ἜΝ Τί: 

αὐτὰ] ὡς ἀντοι, 33:,, ὧξ αντος, ἀρφ, ὡσῆντας 298. βαλών νει. ΓΝ "" ιν τρό, “δῖ, χρό. ΕΝ 154. εἰς "ἀμερῆ ὑπυρλωκἀλῴοοι 
παγιδεύρντιν δἂς, ὅτω. κρατηδήκσεται. 23. “Ἔ ουτως χρατηϑησονται αριρέρων τςς.. ΟΣ σεΐλΝ τοττου  ἀτο τσὶ σα αννιι 
τού, 2:4. ε(:6:- ὡ ἐ ἰβεῶν. )»: ψαγίδρυεται, 253. οργγμεμῖ Ὑεῖ. 1.26 ἘΠ ἄφρων πορεύηται} -Γ. 253. μεν: αὐτῇ] φιπεπῖῖιε, εἰς). χήν; 
οἱ υἱοὶ] α οἱ α5Ή4.. λό, ον τς 5 ἄνϑρῳπκου] τῶν ανϑρωπῶν τού, .42»ὄ 152. ταλειξο, αὐθ... κωρδίαλαύτα ὅχς: δ Ζιπιὸ οοῦν. Ἐξαν οὐμς δεϊπεδρῇ, εἰ 
150, 284., λόι. ἀνημαμῳ, γα: ῖλ:. ἐπὶ αὐτᾷς]} ἀντοις 147. 151. ἀἰἰα... Ὁκεῖ; κα εἰ γε τὸ πίοι ̓ ,Ὁ] αφροσυονς “" 
150. 206. : Ὰ ἐπ αλχον τ 

ΧΙ]. Καί γε-- σοφίαν} δεά εἰ ὅσας αἱάϊ Αρουμνι γα. ἴχε : ἵν. Ἐὰν ΒΞ Ὁ το πνεῦμα τ χρὴ, εὐγο σὰ ΐ “ὦπα τὰ 
εἶδον σοφίαν] σοφιᾷ 159: Ογεῖ!. ΑΙεχ. νοί, 1. μασι. Β. 3190. ὅτ᾽ ἴχμα) οτι -αγιαομοοῦ ἜΩ 

ΧΙΨΥ. ἐν αὐτῃ}} αὐτῆς 14}. ἐτς τξδ: Αἰά. καὶ ἴλϑη! καὶ. ἀϑὴ 

147, 10. καὶ κυκλώσῳ! καὶ χυχλωσει ΙΟύ, 147, 197, 1 90, ιό:, 258. 
Οὐοπιρί. ΑΙά, καὶ χυκλώσῃ ιδγα, φὰ ἤη. οομ».] καὶ ἀνᾳςήαει κύκλῳ 
ἀμφὶ αὐτὴν χάρακας μεγίξαυς 8 Φοάϊοες ϑεγρὶ!. ὅς, ἰῇ ἐπ᾿ αὐτὴν, 
8 (οάϊοες ϑοχρὶϊ. καὶ οἰκαδομιήσῃ) καὶ. οικοδομησιμ τού, 147. 17, 
1ς9, 1ό:, 248, 252, 261. Οοῃρὶ, ΑἸ΄. χάρακας μεγάλες! »ἀεὐϊ- 
παπι πσγησηι. Νεῖ, 1... ᾿ 

ΧΝ. Καὶ εὕρη] καὶ εὐρησεῖ τού. ἐν ἀν πὶ «τ' αὐτὴν ξοῦ, 261. ἜΝ 
σοφὸν} ῥτεεταλε. καὶ 23,242. (ΑἸεχ. ἰηΐεγ ὑῃοοβ.). καὶ διασώσῃ αὖ.- 
τὸς] καὶ διασωσει αὐτῆς τοῦ. χαι. διασωσει αὐτοῖς 147, 157, 1.96. ϑοισονται 10. Αἰά. ,βάεαιε:. γεῖ. 1τ8τ, ΠΤ φοτ. 
ΑΙά. και διασώσει ἄυτος 1ξ 5, 1όι, 248, 25, Δ6:, 298. εΟοπρρὶ. ΝΠ]. ἐφ᾽ ἵππες] ἐφ᾽ ἐπποις 147, 157, τον » 308. τπυρεσοριἔνουφ ες. 

ΧΥῚ. Καὶ εἶπα ἐγὼ] καὶ εἰπὸν ἐγὼ 23,23. καὶ ΤΣ] καὶ ἡ διλες] ὡς λό, “σορενομένες ΑΙεχ. ἐπὶ τῆς Ὑ4].Ὰ της Ὑ27.,1 1, 

σοφία Οἰιγίοίε. χίϊ..1γ6. ἐξεδενωμίθαι) εξεϑενηβενη Χ47, 157, το. τ50. τ ΡΥ τον ΣΝ 
ΟΙγίοες, 1. οἷ. ἐξεϑενεμένη Ὠιάγῃι. ἀε Ττίη. Ρ. 3324(. καὶ ο,] οἱ ΝΠ]. εἰς. αὐτὸν} ἐν αυτω 23» 161, 348, Ὧγ9, 206, “8. Οὐζήξί. 
τού, 147, 157, 159, Χόι, 148, 22, 2ς3, 2ο6. Οομρὶ. ΑΙοχ. ιν. καὶ ΑἸοχ. ας. εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται} ἐμπεσειται εἰς “αυχαᾷ: τοῦ." 

ἐκ εἰσαχεόμενῥι] πα εἰσιν. ἀχβομενοι τοό, ἐπε ταὶ ἐν αὐτὸ 243. ἐμπεσέται) τελονιτας 53: Ὁ καὶ ὁ κολίων 

147) 159, τότ, 448, 2:2) 253» 254, 296, 498. Οοπηρὶ. Αἰοχ., κἀκ ε- λίϑον ἐφ᾽ ἑαυτὸν κυλίει (Ἰπἴετ ὑποο6) ΑΙεχ. καὶ τῶν τ. ΕΕ ν 

ἵαμα γὰρ ΒΑΕ]. Μ. ἵ, 90. ἢ. 130. Ξπν 
ν. Ἔει τονκρία} ἔγὶ τῷ καχον ας2. σὰ. ἣν ἡλο α ιν») 3. 

ὡς ἀκώσιον] ὃς ἀκασιον τς. .᾿ ἐξηλϑεν] ὑταραία, ὃ τότ, “ς3; σζ4. “3 “ 
Οουρί. Αἰοχ, χργειέσπε Ν εῖ. Ἐμδῖ,. ἀπὸ προσπε} Ἐχ προσωπῶ ας 4: 

ἐξασιάζοντος] -Ῥερετῆτε. τοῦ 23, τού, 147. 195, τ47, 150, φόρα 
2ὅι, ᾿ ἀδ τε Οομρϊ. Αἰοχ. ἜΣ σι , 

. Ἐλίϑα ἄφρων] ὁδωχκε τον αὔρα ἀλδ: Ῥατνὶ βεῖα», ψεῖ, 
ἐν ὕψεσι] ἐν υψαι τού. ενυψωμασι 448. ἐν ταπειρῷ] εὖ 7α- 

πεινοῖς τού, οότ. -ἐν ταπεινωσεε 147, 167» Ῥζφ. ᾿καϑήσανγα ἢ χα- 

᾿ σιν πκεσμενοι {(1ς}). ἴοσ. ακϑσμενοι) ΑΙά. 
ΧΙ. ἐν ἀναπαύσει) α ἐν ςο. ὑπὲρ κραυγὴν] ὑπερ κρανψγὴ 

28. ἐξασιαφόντων]) ροιοβαίενα ἀαῤεοιμὶς ει, 1δι. «ἐν ἀφροσύναις] 

ἐν εὐφροσυνῊ 147, 1ζ0. ἔν ΡΕσα Ἵ 31 »» Αἰά.,) ἐκ βυδὶς Νεῖ. 
ἤροως 

ΟΧΥΠΙ. ᾿Αγαϑὴ σοφία] ἀγαϑον σοφια νοὶ καὶ. ἁμαρτάνων εἷς 
ἀπολέσει]. “καὶ ἐκ τὰ ὁμαρτάνειν ἣν ἀπόλλυσι 7 (ὐοάϊςες δεγρὶ!. ἤς, 
πἰθ ἑνὸς, 2΄ Οοεΐοςβ ϑεγρὶ. ὀψαθωσύνην πολλήν) ὡγαϑωσυνὴν πολ- 
λων 208. 

1. Μυῖαι ϑανατᾶσαι] μυιαι ϑάνεῃσαι τό:, 448. Οοιερί. Οομῆίε, 
Αροῇ. 110. 11. ς. 17. μυίων. ϑαναῖΐος 2... 'Μωα ποτίομίες Ν εἴ. 1.1. 

σαπριξσι σκευασίαν ἐλαία ἡδύματος) σηψει ἐλαιον μυρεψε ενωδὲς 2 ς3. 
(ΟΥ. Ηεχαρία ἰῃ ἰος.) ροίϊαπαὶ οἱδκσι εονιροβείοπὶ:. ) ει. 1.31. τίμιον 

διο. δὰ βπ. οοπ).] 2νεἰίοία ο (υρεν (αρίδπείαπε εἰ ρίονίαηε βωδδεα ρανυα. 

ψες 1,81. ὀλίγον σοφίας] ολιγη σοφιῶ τού, 261. λοῦος σοφιαις 2ξ2. 

ἀφροσύνης) ἀφρονος 24. μεγάλην) μεγαλης͵ 23, 68, ιοό, 148, τ6ι:, 
2ς3,) 298. ΟΟπΙρΙ. πολλῆς 2ς2. τἸιῶγρ. ἢ μι ὼ 

11. εἰς δεξιὸν] εἰς δεξιαν τοό, 2ς3,) ,26ι. καὶ καρδία] καρδια δὲ 

ἀϊραι νεῖ. 181. φραγμὸν] φραγμω ας. υνῶ 
Χ. διαπονηθήφεται) διαπανησεται α.3.. ᾿ἀχίφων :. “ὦ δὲ: 

οοπ1.} α (τοό. ζιρρίεπίυν ἴῃ πιᾶγρ. δΔΌ 4]. πι.} 26ι. κλπ ἢ 
Χ. ᾿Ἐὰν ἐκπέθη)} ἐᾶν ἐμπεση ἐν, "Ἐὰν ἐκπέσῃ τὸ διδήρμιονγθσι 

γείμιινι γεν! ἤέντφ; Νεῖϊ, 1,λι.. τὸ σιδήριον) το: σιριον (8.6) ἐς ς. 
καὶ αὐτὸς] -ἰ- εαυτω 25, -ξ αὐτω 2.3. καὶ αὐτὸς ὡρόδ. ἐφξαρ.} εἴ 

Μαείενε εὐως ἐνγῤανενέε: οι. 1.Δι. Ὡρόσωπον] τορόσωπα Ογτὶ!! ΛΑ εκ. 
ἷν. 2. καὶ δυναμεις} καὶ δυναμις, τςς, 5ς2. καὶ δυναμο 4 ζή. 
καὶ δυνάμεις ὅτε. δὰ ἢιι. οοη1.} εἰ γζογεϊἐκάίπε οοηζογαὐΐίας, εἰ γἠίφαπενε, 
"βυηιμδεσὶε {πριϑεία οβ. Ν ει. 1Δι. δυναμώσει} δυνωμεύσει ΦΥΙ͂Ι. 
ΑἸεχ. 1. οἷ, τῷ ανδρ}] τὰ ανρικ 23, τξς.. τῷ ανδριω τοῦ, “61. ᾿ 
τὰ οἰγδρος 147, 1:7» 140, χόι. ΑἸά4. τα ανδρειδυ 248,22, 2ς3»).Σς4, 1’ 
296, 498. Αἷεχ. οὐ σοφία) α οὐ 23, τοό, 147, 147, 10; 10. 34, 
22, 2ς3» 254, 26ι, λοό, 298. ΑΙά. ΑΙεχ. ΄᾿ -ς. 7 

ΧΙ. Ἐὰν δάκῃ) εαν δὲ δακη 298. ὄφις] ἀροπηδι δι ὡς, τ 348, 
4.4, λφ6. Οοπηρί. ἐν οὐ ψιϑυρισμὼ] -Ὁ απυσης ἐπωδης τού, 261. 
ἐπ βἠεαιο Ν ει. 1Δι. καὶ οὐκ δες. δὰ ἤη. οοπι.} μοκ δῇ ανρίλι δα- 

δεπεὶ δίπρναπ. Ν εῖ, 1Δῖ. πκερίσσεια} οφελος 453. τῷ ἐκάθοντι] 
Ἔ γλωσσὴ.23,) 253. τὰ ανρος σοφια τ 0. ἌΣ 



ΕΚΙΚΛΗΣΙΑ  Σ ΤΊΗΣ. 

12. ϑυρισμῷ, χαὶ οὐκ ἔς πσερίσσεια τῷ ἐπάδοντι. Λόγοι φόματος 4φοῷ8 χάρις, χαὶ χοίλῃ ἄφρονας, 
13. χᾳτάποντιδσιν, αὐτόν, ᾿Αρχῖὰ λόψων φύματος. αὐτῷ ἀφροσύνη, χαὶ οὀσχᾷνη φόμαφοϊ, διλέθ᾽ σεῤι- 
14. φέρεικι εενηρᾶ, Ὁ ἐζαὶ ὁ ἄφριο «σληνύνει λόγους" “ἐκ ἔγνω "ἄνϑιρωφος τῇ. τὸ γενό ὁμένον, ναὶ γίν τὰ 

15. ἐφόμεμον, ὅτι ἀπίσω αὐτῷ. τίς ἀγαγίελεῖ αὐτῷ; “Μύχβος᾽ τῶν ἀφρόνων κρνούσθιταιὐταν, ἔν ὀμέγνο 

16. τῶι πασρευϑηναξ οἱ εἷς ΄όλιν. . . Οὐδιί ι'δολὶ “ρόλεξ. τε ΐ βασιλεύς, σου. γεάξοβα δ," χαὶ οἱ ἀἄρχονρέζ᾽ - 

17. προ ἐσϑέεσι,. Νίαχαρία σὺ ὼ ἧς ὁ βασιλεὺς σου: υἱδρἠἐλευθέρωνγ ψαΐ νει φρχώνῃ δ" 

ι8. καιβὸν Φάγεντα ἐν δωγίάμει,, ὌΡ οὐχ αἰσηενεϑήσονται.. ἘῈΡ ἐνρηρίανρ ζώα εἰινωϑήνεῬΆΡ ἡ ἄχ 

το. χαὶχὲν. ἀραίαι. χρίφῶχ κάξεε ἡ; οἰκίαι: ἐΒἰχιγέλῶτω. ποιδσιν ἄρτον, δαὶ Σ οἷνορ ον ελαοχ ὰξ εὐφϑῦνο 

2ο. ϑῆναι ζῶντας, καὶ τὸ ἀργυρίου ταπεινώσει ἐπαχόσεται τὰ πτιάντα. Καί γε ἐν συνειδήσει σου. 

βαξίλέα μὴ καταράσῃ, : χαὶ δ» γμμιείοις, χριτανων σοὺ μὴ νωταῤάσῃ δχόφιονν ὅπ ρ τεϊνδὺ Υμοῦ 
ΝΣ ὅρον ἀπαίσει. τῆν. Φωχῆν σᾶ; ἠρὶ ἡ ἤχων τοὺς Δεπέρυγαρ. ἀπὰγ[εχεῖ λόγον ὅταν) , ποθῶν ὮΣ 

ΚΕΦ. ΟΣ κε ννο ἐκ Ὑ τικὶς παψοδ νυ μα μ ον αντλνιν ΚΦ  ττΑ εἰχ λάβοοτα τῶν Ὁ ψοτὸ θῦ νὰ 0 

΄Ὦ ἐβμμανν Ἀκτὴν κι ἄρχον σϑ ἐπὶ σρόαωκον, ΓΝ ὕδωτος, ὕτϑὲν νλήθοδημερῶν εὐρήδεν; αυρόθι 
4. 3. Αδδιμαράδα φοῖρι ὁπ, καί, χούοιδὲ ὀκσων ὅφι οὐ, ψινώσχεϊῷ δ ἔμ “ὐὐνηρ) ἐπὶ" τὴν γη ΖΝ 

2 φιληὰϑ σὺ ἰδ χέφη, ὕθ:8 ,ἐπθιτὴευρῆν: :ἐκχξαφιε ταὶ ἐὰ γεἡφέσῃ) ξύχον ἐγ φόνῳ ἢ χὰ Ψαν ἐν. “δῷ 

4: Βοῤῥαίτιότφῳ: 8. πσεθεῖπται, τὸν δ ξῤλον, ἐχερᾷφαις, κ' Ῥηρῶν. ἄνεμδν οὐνοπείρει, »ψ αν βλέαονι ὀνοτλῆ! νδϑ 

8. φἕλιις οὐδερίσερν. Εν. οἷς .“" ΜΝ εἶφ ἢ ὁδὸς ἐϑαρεύρινο, ὠμθ δέχ άδ ΑλΟΘΡΘΡΩ͂Σ 

ὰτϑ νος. ον δῸΝΣ ἘΤΩ δὐτ ὑχ, ε ς᾽ -ς ὍΝ νὼ ν φ' ΝΙΝ «σ ΕΝ Ἰϑῷ ΝΡ ἮΝ ΥΩ ΣΝ ΧΑ: ̓ Ὰ ΛΉΝΟΝΣ ΚΎΓΥΣΟ 

μ- 

᾿ τὰν αλλπλοως ΝΣ Ν ρα δ δ ΠΥ ΩΣ ἦς, ἌΣ εἰς πέρϑϑννῦ Ἀδαυδ ὧι ΔΝ οὐδ κὰδ 

ΑΙεχ. 157, 1ς9, 161, 261. ΑΙά. καὶ ἀργύριον 252. πιλτς. καὶ τὸ ἀλίι . 

ΧΙΠ. ᾿Αρχὴ λόγων] α λογων 161, 248. Οοπρὶ. λόγων ςόμα- ἄτο. δὰ ἤη. οοπι. ] εἰ ἀγρένο οδεάίεμι ονπἰα. εῖ. 1μδῖ. καὶ ἀργυρίφυ 
τος οὐχ! «τάσηκηι εἰ χει δῖ. καὶ ἰσχάτῃ δες. 84 βπ. οοἴ.}] ὃ ὑπακόσεξαι πᾶ ὅσον. ο Ὁ εὺ ϑέρριϊ. ἀῤῥταμονν 1 νὰ εἶ 1 
"που δέσεεπε οτὶς ἐμ: ἐπα ΟΝ ΕΝ νεῖ. Γδῖ. “5: αὐτὰ 25} ςθ- Ἧ Ὧϑ Ὑδήγ τς, τόϊ, 448,25; 43, .2δι᾽ απ 298 ΠΣ οι ῷ 

ψᾷΐας 68, "6, ούτὶ ἐτυὰ πῴαακ, τὴν ον δ σὰ ἱ ᾿ἐτἀκέσεται] σπαιωστταὶ ἀξ τοσ, τότ, (8: ΜΠ ΘΗ δπν. 
ΧΙ. Καὶ ὁ ὁ ὥφρωνθιν δας! ξ, 244. κα καὶ. Αμ.. πληϑύνο! ΦΗΛΗ.- ἴα ΝΝὸι 482. ἵπδγσ. τᾶ ὶ πάν Ὁ ον τα παν τἀν ἐλλδς τος Ὑδε; ! ' 

ϑνμε Χ67; Ἀ,59ὺ όᾳ χ48,), ἀςῷ, 298..(οπιρί. Αἰεκ. ἐχ. ἔγνω] Ῥγεε- 248, (αψι. πιδέρ. σις παντα) 2ς3, στ, Ζοό, χοὔ. Ὀδιηρὶ" ἰλιεε: σὰπὶ ΝῊ 
ηὐῖτῖ, χαι 147,19. δὶ καὶ γνωῖςς. ἄνϑρωπος Ρεβοτηεῖ. ὁ 147. 1ξςΞ, σὺν ἰηἴεῦ ῃη0ο8.) Γ᾿ ὯΝ 
157.169» 165,24812 52, 6.54. Κ(ὐοτηρ].. ΑἸάι Δλαχ. ̓  -τί τὸ ὁ γενόμενον ΧΧ, Καί γεῖ καὶ γε συ τού, τότ, 248, χξα, αρδί οι, ὦ - Και ὌΝ δ 
τι τὰ γακησημανον 147) Φις8, τζ0, 298, ΑΙά, Αἰαχι, τὰ πτροσιγενομενὰά δε ἐγ συνειδ. σου} 7π σιεπίε μὰ οι. 1,.Αῖ. βαδιλέψε- ἀρλένίον] “Μὴ ' 
4ς2. ΤΡ. καὶ τί ὅζο. δά δῃ. ων, εἰ: φκορ Ἀλ 4 26α σεν, χαταρασὴ τλεδιον μηδὲ βασιλέα 147, τ 7» τς. ΑΔ. καὶ ἐν-- 
“με σιράμμἰφὰν ὡ ἢ Υ εῖ. 1.Ἀῖ. χαὶ. αἱ πὸ ἐἸράμίον!. αλλ᾽ κδὲ τὰ εδο- καωταρώσῃ 27] α ευπὶ ἱπίεπηιδά. ὅτ." καὶ ἕν ̓ χαβιϑοις] καὶ ἐν τα- 

τς Μάνρ, 283. Ἰῦβιμ. καὶ κι πὸ 'γεοσομένον 2.3. . ἦσι ὀπίσω αὐτλ)} σε μειοις τοῦ, ̓ Αἰά. Ατβδῃ. 1. 239. και ταμείοις αἴ ἐδ" κοιτώνων σου] ἦ ; 
τ: σπιαῳ ὥντα 147. 7: ὃςο.Α]ά..: διοτν σπισω ντῶ ἃ ς4. ἜΡΟΝ χοντῶνος σου ἐξ ον" 248, 442, “ὐδ. Ο ὀπή. ΑἸδδη: ὑκαταροῖ- ΣΝ φλα 

ἴες βμΏςοα Αἰεχ. τίς ὡραγἤλεῖ) τὶς ὡπαγίελει:α4, τοό, τότ, “52, 9] ταράσει (δ) τες. ἀποίσει τὴν φωνήν σὺν] ᾿αμῆτει φο- Ὁ ᾿ 
406, 293. ΟομΡ!. ΑΙεχ. ΝΊυ5 'π (ας. Νς: ἴοτν. ἀΐ. Ρ..448. κει τις «εν ει: ΩΝ χὴν φωγήν) σου} α σου Θὅ. σε γῆν φῶνην ὦ ξ4. ̓ Αἴμαπ. Ζ 
απργίελε 1.4.7), 147. Ῥεξιαδὲ, καὶ ἱςον Αἰ... αὐτῷ] αὐτον τό]. 1. οἶξ, καὶ ὃ ὁ ἔχων---ἀπαγίελ καὶ τὰ κἼερωτα; αὐαγΐρλει 2 85. ΠΙΆΓΡ. 
ὟΝ. ««ὧγιἀφρόνων} τὰ φρενὸς ΤῊ, 23, 4» 147, ἰςο,(ιότ, 2ς2.. καὶ ὁ ἔχων τὰς τἼρυγας] και ὃ τας Ὡϊερυγᾶς ὄψων 35, 213. τὰς 

χηϑενρ). “8ν 296.: ἀεοειῃ. Οράίςεβ, ϑεσρὶς. καραύσει αὐτὸς} σχοτωσι! τήφυγας) α ταζηιού, 147, τ) 57, 1ζ0, τότ 548; 4ἴ2, 2ζ4, 261, 
αὐτὸν 111. κρπωσει αὖον 23, 1.47» 157. 140. Α]4. Αἰεχ. καχωσι 498; Οομρὶ... μαϑευ τας ἐπ ουδὲ τηϊποῖς Αἰόζ. πα γίελεῖ  αν- ν- 
αντον.χςῳ. 261,2906. κοπωσει αὐτας (161. πᾶς. καχωσει) 248,...2, αγίελει τς, "ὅν. : ᾿ἅπαγ. μὲν ὧν ΒΆΜΕΕΙΟΡΝ ὙΦ. Δεῖ. Τῖ. | 
283. ι(φαφ!.-- χρνόω αὐτὸν. το Οὐάΐοας ϑετρὶῇ. . ὃς οὐκ ἔγνω] φαΐ 
σείείψαι  εῖ. 1.Δῖ. Ἑ, ἐνὶ ἌΠΕΑΥ δὶ Ἐἰνεὶ το ς. “Ἐπὶ τοι 157. ἡμερῶν) 

δ ϑον πώλ9] γῇ. αὖτ. «τηαΓξ. Ὁ καὶ οἱ ἄρχοντές δίς. 2 δη. . ὁρπ,. Ι τῶν ἡμέρων σου 23, ἰού, 252, 261. φυατυογάεοϊηι Οὐάϊοος ϑ6ρ!. τῶν 
καὶ οἱ ΓῚ ἄφρχιρετίρ. σου, οὐχιἐἰαὺ νυκτὸς ἐσθίωσιν, ἀλλὰ μεσόαης τῆς. ἡμέ- ἡμέρων 147.» τξς, τς 7, το, τότ, 248, 2 53) 5390: Οὐϊηρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 

ρῃς ἀφποχολας αἴνεσι, βοσηρμιάτων ἄλο ἔτερον ἀλλοτρίοις γάμοις ἔπι- .11. τοῖς ἐπα] κὰι Ὑε τοῖς ὑπἶά 21. τί ἴξαι πονηρὸν] οτι εςαι 

μαιψόμεγῳ. Βεδὶ, ΜΙ. ὕδοιςς., «πρωὶ ἐσθίκει} σρωϊα αἰσϑιεσιν (0) πονηρον 58:4. ἐπὶ τὴν γὴν] ἐπι᾿ τῆς γπ τού, Ι 167,} 150, 2:3, 56ι, 
23. Ρῥταπηῖι. τὸ τού, )όϊ. σερωιίϑς σϑιδσι 47» 157, 1ς0,4.4,4908.. 596, 298. επὶ γῆς 147. ΔΙά. ᾿Ἂ 
ΑΙΔν Ὅν. προλα ἐφϑιοσι 155 Ἰδὰ 253, αἐ5, 596. ΚΓ αΆρι. Αἰαχ. Η. ᾿Εἂν πλησϑῶαι] τῶν πληρωϑωσι 147, 1ς7, ἴςο, (ι6:. εχ 
Ρεαυμίι. ἐν 248. ἘΞ ςοῖτ. τ. τος.) 248, 2 ς2. 2οό, 298. Ὁ στηρί. ΑΙ. Αἰέχ.. ς ἐάν τόληρω- ὩΣ 
ΧΙ, ΝΜ άκαρία- αὐ} συ 68, Αἰά. “Μακαρία σὺ ,5} Βραία σωσιν τος. ἐὰν πληρωθη 4.3. ὑετῷ ἐπὶ τὴν γὴν ἐκχίωσι ἐνιότονα 

μτᾳ οι λμδι. . γὴν να δόϊ. υἱὸς ἐλευϑέρων] υτος ελευϑέρου ΠῚ, ,ερεν Ἰεγταπι ἐβμπάσπι : Ν ει. 141. ἐπὶ τὴν γὴν] ἐπι τῆς γῆς 147, 

τόι, 143, 69, 46: « Οοιμβὶ. ἐλευθέρου {υιος ἔρρει. ἐπ σπλῦρ. 80 δ. ι:ζ0. ἐκχέβοι) χεει 23. εχχέει 2ς17.. καὶ: ἐὰν πέσῃ] α Χᾶι 2.4. 

τω.) “όε,. μος αλευδέρος. 1ξςς.. πρὸς καιρὸν)" πρὸς πχαιρὼ τξζς. καὶ ἐὰν ἐν τῷ Βοῤῥᾳ} σε σα ᾿αφμίοκόνε Ὕ εῖ. 1,κῖ. οὗ ἀτεσεῖται) 

κοηρρὸ αρ2»».. ἐν δυνάμει. δες. δὰ ἔπι. σοι. Ἡ ἐν ζω “! πϑη ἱπ οθα- σαρατευξονται ἃς5. τηλγρ. (ΟΥ̓, Ηεχαρίά ἴῃ ’Ιος.) τὸ ξύλον] Α τὸ 
"κε, γει. [κι 23, 23. ἄπ λτς 

ΣΧΝΕΙΪ. Ἔν ἜΠΕΕ Σ δἰργίαν ὑλαβδ Οραξῖε, Ἀροῖ. ΠῚ τ. ΙΝ. Τηρῶν ἄνεμον] τηρῶν ἀνεμους 4:4. οὐ σπείρει] οὐ σπερεῖ -- 
65. ᾿ταπεινωθήαεται] ταγάνων ϑηξογται (βοὴ 3.5: ἡ δόκωσις) Οὐ τιοό, 147,1 47, 248, 25, 153, 206. Οοπρὲ ΑἸ. Αἴεχ. Αἰβδη. ἢ τ’ 
δοχρσαις 13. ἡ ἄρκησις τιφό. ςαξεὶ} ςεναζω 111, 196, “61: σὰ -ἕ͵ 121. εἰ σπάρεῖ “οῷθ. καὶ βλέπων] και ὃ ὁ βλεπὼν 56:. Ἢ Ὁ 
λαξει τς» 4.4. ταάζω Οτερ. ΝΥ, 1, “25. ἡ οἰκία) α ἡ.2 3. Ὕ. Ἐν οἷς οὐκ ἔξι} ἐν οἷς δυν ἐξι 23. εν ὦ οὐχ εἶ συ 2:2. τηλτρ. 

ΧΙΧ. Εἰς γέλωτα) ἾΣ τὺ Μεῖ. 1.ι. καὶ οἶνον--- ζῶντας] εἴ οἱέ ἘῈν οἷς οὐκ ἔςι γινώσχων) Οδονιοῦῖο ποι σορποίεί: “με Ν εῖ. 1,3ϊ.- γινώ- 

πίρπὶ πὲ, οραΐφαεκν οἱσφαίεε: «ει. 1.4. καὶ οἶνον) καὶ οὐϑος α3, τφό, σκω»} εἰδὼς 252. τηδτγ. - τίς ἡ ὁδὸς τὰ πυνεύμαῖος} ἔπει μη οἰδας ποτε 
“ὐἿςς, τάκ, 248,44, Φ 53,461, 296, 498.. οπιρὶ. ΑἸεχ.. καὶ ἔλαιον] ἐςιν ὁ ἀνῖμος 252. τηατρ. (Ρηοῦ οἱ Αφηΐία, δἰιετα ϑγιη. ἕεγε ἰεϑίῖο. 
ἜΣ ΝΛ Ξε ς», (τ6:. κἀάϊξ, ἰὴ ζηδεν,) 2 ς2, οὐ, 298.. Οοπρὶ. Αἰεχ. τὰ εὐ-ὀ ΟἿΣ Βεχδρὶλ ἱπ 'ος.) ὡς ὀᾶ] εἰ βομε οὔ ει. Ἰδι. ᾿ κυοφορέσης] 

] ιατα 23. τού. εὐφρενει (0.1 ς ς.. εὐφραινει τότ, 548, ( .ργατεῖῖ, τῆς τού, 147,1 ς7, 160, 1617 248, 2ς2, 253, 354, 26:, “οό, 
τ 2ς3, 296, 298. Οοῃηρί. ΑἸεχ. ατααόι. ζῶντας] φευειπει." 508. Οοειρὶ. Α|4. Αἰεσχ. τως οὐ γνώσῃ] πτως οὐ γνωτει 1ςο, 26ι. 



ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. 

ΚΕΦ. ΧΙ 

σῆς, ὅτως ἃ γνώπῃ τὰ τοιιβατα τῷ .Θρ8, ὅσα «τοιῆσει τὰ σύμπροτα. Ἔν τῷ Ἐὰν σαρίρον τὸ 6. 

σπέρμα σε, Φαὶ ἂν ὁσπέρα δὴ ἀφέτων ἢ: φζβύρ σῈ, ὅπι οὐ γινώσ και Ὑτοίον φοιχήσει» ἢ Ὑ8τὸ ἣ τᾶτο, 

χαὶ ἐὰν τὼ ἄζο᾿ ἐπιτοαυτὸ ἀγαθά... Καὶ γλυχὺ τὸ φῶς, χαὶ ἀγαϑδὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῷ βλέχειν 7. 

σὺν; τὸν. ἅλιον... ᾿Θτει δὶ ἐὰν ἔτη πολλὰ ζήρεται:Κὶ ἄνθρωπος, ἐν πὥσιν αὐτοῖς εὐφραγϑήφεται 8. 
χα. μνησϑήδοται. τὰς ἀράρας τῇ. σχότευς, ὅτι "πρλλαὶ ἔσονταμ:. «τᾶν. τὸ ἐρχόμενον. μαφαιότης: 
Εὐφριαόνῳ ναμοῖσχε ἐν. γεύνητί σα, ἐπὶ ἀγαθυχάτω σε ἡ καρδίᾳ. σῷ ἐν ἡμέραις νεότητός σφ, χαὶ 9. 

περνότεμἊν ὁδοῖς καρδίας σε ἅμωμορς καὶ. μὴ ἐν “ὁράσει ὀφϑαλμῶν σι" καὶ γνῶϑι ὅτι ἐξὶ πᾶσι 
τότοις ἄξει ψε ὁ Θεὺς ἐν ἀρίαει. Καὶ ἀπύςησον ϑυμὸν ἀπὸ χαρδίας σου, χαὶ πάραγς, προηῆρίκ 

ἀπὸ σαρχός σα, ὅτι ἡ νεότης χαὶ ἡ ἄνοια ματαιότης. ΜΠ 

ΚΑΙ εὐδύδινει τῷ χτίσαντός σε ἐν ἡάλαὶς “ΠῚ: σϑ, ἕως ὅτα μὴ ἔλθωσιν κὶ ἡμέραι τῆς κα- ι. 
χίας, χαὶ φϑάσεσιν ἔτη ἐν οἷς ἐρεῖς, Οὐκ ἔςι μοι ἐν αὐτοῖς ϑέλημα. Ἕως οὗ μὴ σκοτισϑῇ ὃ 2. 
ἥλιος χαὶ τὸ φῶς, χαὶ ἡ σελήνη χαὶ οἱ ἀςέρες, χαὶ ἐπιςρέψωσι τὰ γέφη ὀπίσω τῷ ὑετ" Ἔν ἡμέ- 3. 

ρᾷ ἧ ἐὰν σαλευϑώσι φύλαχες τῆς οἰκίας, χαὶ διαςραφῶσιν ἄνδρες τῆς δυνάμεως, καὶ ἤργησαν αἱ 

ἀλήϑεσαι ὅτι; ὠλιγώθησαν, καὶ σχοτάσεσιν αἱ βλέπασαι ἐν ταῖς ὁπαῖς" - Καὶ. χλείσεσι ϑύφρας ἐν . 

ἀγορᾷ, ἐν ἀσϑενείᾳ φωνῆς τῆς ἀληϑξσης" χαὶ ἀναςήσεται εἰς φωνὴν τ φῥβϑίου, καὶ Ταπεῖνω- 
ϑήσογται σάσαι αἱ ϑυγατέρες τῷ ἄσματες. 'Καὶ εἰς τὸ ὕψος ὄψονται, καὶ ϑάμδοι ἐ ἐν τῇ φὰς, ς, 

χαὶ ἀνθήσῃ τὸ ἀμύγδαλον, χαὶ παχυνδῇ ἡ ἥ ἀκρὶς, χαὶ διασκεδασϑὴ ἡ κάπταρις, ὅτι ἐπορεϑϑη ὁ ὃ 
ἄνϑρωπος εἰς οἶκον αἰώγος αὐτϑ, χαὶ ἐκύχλωσαν ἐν ἀγορᾷ οἱ χοπἸόμενοι. Ἕως ὅτε μὴ ἀναβεραπῇ 6. 
τὸ σχοινίον τῇ ἀργυρία, καὶ συντριδὴ τὸ ἀνϑέμιον τῷ χρυσία, χαὶ συντριδῇ ὑδρία ἐπὶ τῇ Ψηγῇ, 

1᾽ χαι αγαϑυνάτῳ φὸον 261. εἰ ἐπ ὄναν βἔε Ψεῖ. 1.1. 

«2» 
. ἀμ ὴ ναι. 1.“᾿. ὅσα ποιήσει) ὃς ποιησει 2}, 23. ἵε ποιήσοι 
τῶ " σύμιναν τα]. πώς ἀσιθη γει. 1Δἱ. 
1 Ἂν τῷ σριὸ] ἐν πρωια 23, 147» τς, 157. 149, τι, 448, 

252, 253; 296, 208. (οιπρὶ. Αἰεχ. α τω τού, 26:1. καὶ ἐν ἑσπέρᾳ] 
δας ες ἀφρὸν γ 147, 17,1 39: Αἰεχ. νι ὔβωιμον ἀλλα καὶ οψιμον 252. 

τρᾶγρ. ἦν ἡμέρᾳ ΑΙά. μὴ ὶ ἀξίῳ] μὲ μη αφειτω (ῆς) 22. μη αφιτω 
147, 157} 1 φῷν 16. Οοπιρί. μὴ καταλιμπαάνετω 2{(2. πιϑεῃ. μὴ 
ἀφέτω ἡ χιῷ σιν) “4 αἵδε α: πσπαι ΙΔ σ νεῖ. 1. ἢ χείρ σου) 

α ἡ 14)... ποῖν ρουχήσε!] ποιον ὄνϑέτει 23, 2ς3. ἄοιον εὐϑέτησοι 

νει. 1.1. ὦγωαϑα) ογαϑον ΠῚ, Ἔοῦ. 
ΨΙΙ. σὺν νὸν ἥλιόν} -ἰ ὁ α 21. 
ΨΠΠ. Ὅτι καὶ ἐὼν] οτι κω γε ταν τού, 343, 461. ἔσεται) 

ζηση 253. ᾧ ἄνθρωπος) α ὃ 147, 3808. καὶ μνησϑήσεται] και 
μνησθήσονται 147..1{7.1 49. ἈΚ. καὶ μνησϑήσεται- -ἴσονται] 
α οὑπὶ ἰηϊειτηοά. 1 55: τὰς ας} τῶν ἢμ 2098. πσᾶν τὸ 
ἐρχόμ. ματαιότ. ] πᾶν ὅσον τὸ ἐρχ' ἦ κενόν ἐςι ἃ Οοάϊοες ϑεγρῖϊ. 

ΙΧ. καὶ ὠμωϑυνάτω σε] καὸ αγαϑυνετω σε τού, τς7, 1. ΑἸΑ. 
καρδίας σα ἄμω- 

μος} Α καρδιαῖς σου. 68. εὐνάΐ μεὶ Μεῖ. ἴΔ1. καὶ μὴ ἐν ὁράσει] α [ἢ 

23, 1ού, τς ξ» "δι; 248, 2ς2, 2ς3, 39ό, 498., Οοτηρὶ. Αἰεχ. ἡ χα: 
μη 261. εἰ ἐπ ἐπιαῖις Νεῖ. 1αι. καὶ γνῶϑι) καὶ Ὑνωσει 33. χαὶ 
γνωσὴ 147, 1579) 1.0. ΑΙΔ, οὐ ἰν ἴοο Ν ει. 121, 

οτι ἕν πασι λΆ,8ζ38. φαία (εβεν ἀππὶόν: δέ: Νεῖ, 1.3ι. 

(οπιϊο σέ) 2 (4. 

ὅτι ἰπὶ πάσι) 

ἄξει σε} ξει 
ἐν κρίσει] οις κρισιν τού, 147. 157» 10, 161, 26:. 

πλῦρ. ἐκ ἔρι μο.} εκ ἐγὶ μου τού, 561. -- 147, 1.7. ᾿Φυὰ θγ 
ἕν μοι 180. ἜΣ 

1, μὴ σχοτισϑὴ} μη σκοτασὴ 23. καὶ ἐὑπιρρψσὶ ἢ εδὸ ἐπι. 
γρεψη 23. καὶ ἐπιρρεψωσιν ιού, 147, 19. τότ, 448, 271, νσά, ἐοδ. 
Ὁ οπιρὶ.᾿ Αἰεχ... καὶ ἐπιγρεψει 448. καὶ απὐμψθει 50. εἰ ΜΠ) 
Βαῦεῖ τὰ 'π οἰδιαάϊ. υΐρογε Αἰεχ. 

. ἯΙ. ἰἂν σαλευϑῶσι]) αν σαλευϑωσι τού, 147, 1ς7, Υ50, τότ, τὰ 
ας, Δ. (οτηρί. Αἰεχ. Αἰμαη. ἢ. 121. καὶ ὶ διάςραφῶσιν] κε μετὰ 
“τα! Ν εῖ. 1.2. καὶ ἤργησαν] καὶ αλγησοσιν 43. ε1 εεἤάῤαω Ύει, 

. τού. (26:. νι υνἱάσιυτ.) φαΐ ῥέκεεαι Νει. 1,21. φείαὶ μοχὶ “τίσ [δἰ. αἱ ἀλήϑυσαι)] αἱ κὐάϊ. ἔργα ἢπ. τό. α οἱ 248| Φνωρί. 
νυ. ἢ τῶτο 15] ἢ 23, 147, ἔς7ν 1.0, 298. ΑΙά. ἢ τῶᾶτο τ. ὅτι ὠλιγώϑησαν] οτι γργησαν 213. ὍΝ 
ἄς. δὰ θη. οθα).} δδε, δπ ἐϊίπα; εἰ Δ κίγιεπεφως, φαα «καὶ ΜΕΝ δοσπ»ε ἐ{. ΙΝ. Καὶ κλείσασι) καὶ κλφιγασι (Ε0) 43. ϑύρα,]) ϑνραν ΠΙ, 

τοό, τότ, 4ς2, 261, 3938. κἴων οἱ ἐν ὙΦ] ἦα λίσιεα ΝῪ οι, ἴκι. 
νυΐς. φωνῆς} φωνὴ ΠΠ. Ξ ςμωϑιου] νοἰδενὶ; οι. δε. Ὑεἰς. 

“καὶ ὠναςήσεται] καὶ ἀναςήσονται 147, 197, 180, 408. καὶ ταίοι- 
γωθήσονται] εἰ ον εζεν Νεῖ. 15’. τὰ " ἘΓΕΑΡΑ] δ ἀσμώτων 2 (ο- 
ἄκτεδ δεγςὶϊ. , 

Νν. Καὶ ἐςς τὸ ὁ ὕψος] κ καὶ γε απο ὙΠ 23, ̓ - (14). ἐκ ΦΟΙ͂Υ. ἴ᾿. 
τες.) 157, 190) 16:7 4ς3, 4δι᾽, χοό, αοῦ. Οσαιρί. Αἰεκ. . καὶ σε σιν 
υψας 148. καὶ γε ἀπὸ τε υὑἱος (ας. παγῷ. υἱ ἰπ ἘΔ.) 2.44. Ναὶ 
εἰς τὸ ὕψος---ὁδῷ} δεα εἰ σὺ ἐχεεξβε εἐποόπαι, οἱ “γε ἰαῴναέ ἐπ οἱ 
γαῖ. 1κ. μιαϊϑάμξοι] καὶ ϑαμέος (43. ὥτ. ϑυμί»:) τού, 147, 
157, 150, 2ς45 
τότ, 248, 252, Δόι. Οοαρῖ. ΑΙά. Αἴεχ. Αἰδδα. ἱ. τοοό. ἣὲέ. ραεῖ. ἱ. 
Ρ.21:. καὶ σαχυνϑῃ)] καὶ πταχυνϑησεταὶ 4ς2. Αἴδαὴ. ἷ εἰς, καὶ 
διασκιδασϑὴ} και διασκιεδασϑησεται 43, 2.4. ὅτι ἐπορεύϑη} σσὶ 

ἐκυχλωσὰν ἐν ἀγορα οἱ κοπΊομενοι" οτι ἐᾶν πορευϑὴ 438. Φπιλενσεται 
ΑΙά. γι 2.32. τοῖεξ. ὁτι ἐὰν πορευϑὴ 453. ὁ ἄνϑρωπος] α ὁ τού, 1ςο, 

Χ. Καὶ ἀπόργεησον) καὶ ἀπογροψον 2ς 1. ϑυμὸν] παροργισμον 46ι. βαθεῖ ὁ ἰὼ οἰβεδθ.. τίποτε Αἰεχ τἰς οἶκον) προς ὁρων 23, 
4:3. ἐπὸ καρδίας σου] εν καρδια σε 461. καὶ κάραγε] καὶ παρ. 453. αἰῶνος αὐτῷ} αἰώνων αὐτὰ ᾿Ἰοό. καὶ ἐκύκλωσαν] χων πυκλω- 

αγᾶγε 23, τού, 147, τῷς, 19, 161, 448,22, 203, 2ς4, 261, χρό, 
498. Οοπιρί. ΑΙ4. Αἰεχ, ὅτι ἡ νεότης] οτι και ἡ νεότης 208. 

Ὶ, τὰ χτίσαντός σε] τὰ κτήσαντός σε (νετί. Ἰοδεήία. φαὲ ἜΡΟΝ “Ε) 

Οοπιρί. ἕως ὅτου μὴ ἔλθωσιν] αείεφκανι σεπίαπ Ψεὶ. 111. ἕως 
ὅτι] ως ὅ 23, τοό, τότ, 248, 1ς2, 2ς4, 261, χοό, 198., Οοπιρὶ. Αἰεχ. 
αὐτὰ ιςς. μὴ ἔλθωσιν] α μη 147. 1ζ7, τς. «ἰὐ ἡμέρα.} αἱ 
τού, τς7ν, 161, 448, ας, 4Δ6:. Οοπιφὶ. ΑἸεχ. τῆς κακίας] “- σοὺ 

23, 147, 157, 159, 2ς3. ΑΔ, (ΑἸεχ, ἰμέαῦ ὑβοοὲ.) καὶ φϑάσεσι»] 
καὶ φϑασῃη 23. καὶ φϑασωσιν τοῦ, 147, 1ςξ», 17» 1ξ0, ΣΟῚ, 252, 
οὔ, 298. Οοπηρί. ΑΙά4, Αἰεκ. καὶ φϑασει 2.3. εἰ ἀρῥνορένφμοι Ν εἰ. 
111, ἴτη)ετι 2όι. ἐκ ἔρι δις. Δὰ ἔμ. οοαν,} ὁ χρηζω ἀντων 2ς2. 

Δ» 

σωσιν 23,).ς8. αἱ εἰγοιιοίκι Νεῖ. [αἰ καὶ ἐκύκλωσαν ὃ. δὰ ἤνι. 
οοπι.}  :ς). οἱ κοιήόμενοι]) οἱ κοπιωντες 6θ. 
ΟΟΨΙ, ἝὭως οτοῦυ) εὡς ἦ τότ, 248, 4οΒ. Οοιιρὶ. ὡἀὀκοαδε 

γυιαβαίν ει. 1δὲ. ναὶσ. τὸ σχοινίον} τὸ 23, τού, τότ, (5,243, 
Φφόε, τοὔ. Οοαιρί. Αἰοχ. καὶ συντριξῳ 19] καὶ συνϑλιία τότ, 242, 
1ς3, 2οό. Οοαιρί. Αἰεχ. καὶ συντμιδῷ τὸ ὀὐνθέριον τῷ χρυνίωυ) εἰ 
γεγανγαί αἰρα ἀπλρα οι. [ας γυϊς. καὶ συντριῃ "} α κωὶ ΑἹΆ. 

π΄. αὶ τού, 147,).157,) 10, τότ,.248, 252, 244, 56τ, 196, 
398. Οσανρὶ. Αἰά. Αἰεχ. ἐπὶ τῇ πηγη] ἐπὶ τὴν πηγὴν 23. 1ού, 747, 
:ς7, 1ζ0. 1ότ, 248..2ς2,2ς1, 261, “οό. Οσρί. ΑἸα, Αἰοχ.. “δι τῆς 
πηγῆς 208.. καὶ συντροχάσῃ) καὶ τὐβέ χυτὰ 1ς7, τςο. Αἰά, και 
συντριδη 2:3. ( εοὐτίπραίαν Ν εἰ. 1. ι 

1. ΑἸά, - - καὶ ἀνϑήσῃ] καὶ αυϑήσει τού, 17, τ(0,. 



ΕἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. 
ΚΕΦ. ΧΙ : 

γ. χαὶ συγτροχάσῃ ὁ τροχὸς ἐπὶ τὸν: λάχχον, Καὶ. ἐπιςρέψῃ ὁ χὰξ ἐπὶ τὴν γὴν. τ) 6’ ἥν, ψο ἜΣ τ 
8. μα ἐπιςρέψη πρὸς τὸν Θεὸν ὃς ἔδωκεν αὐτό. Ματατότης ματαιοτήτωλ, εἶδαν. ὃ Ἐχεληφαςὴρ, τᾶ: 

«πὶ, 9. πἄντα βματαιότηξ. Καὶ: περισσδν ὅτι ἐγένοτο ̓ Εακλησιαςῆς σαρδρίδτέ ῥδίδεξε γεῶσ ωτσὼ. τὸν, 
" ἄγδρωπον, χαὶ οὖς ἐξιχνιάσενα ιν χόσμιόν «παραβολὼν. Ἡολλὲ ἐξήτησέν ὑβεκλοδιαςνφικβυενρεῦι 

λόγους ̓ ϑελήματος, χαὶ γεγραμμένον. εὐν ὑφήτοτ;: λόψουρ ἀληθείας. ̓  Αὔψι βοφῶς ὡς ΚΘὶ βάχεν-- 

τρα, χἀὶ ὡς ἦλοι “φεφυτευμένδι" δὲ πτὰρα; τῶν συνϑεμάταν ὀδέλησαν ἐκσοιμένος ιὡάρι ἀκα πε 
σισσον ἕ ΜΕΣ αὐτῶν" ΟἿ μου φύλαξαι" (ἢ γὀρῆγια!᾽ ̓βιθλίκι πωρλρὰ οὐκυέξεύκορα εμλῤ, ὡρξεγθλάση. . 

10. 

11. 

12. 

αἰ Αῆ, χόπωσις σαρκός. 
λασσε" ὅτι τᾶτο τᾶς ὃ ἄνϑρωπος. 
τταρεωραμένρ, ἐᾶν ἀγαϑὸν. χαὶ ἐᾶν πονηρόν. 

Τέλος Ἰπύγου τὸ π΄ιἂν ἄχμο'. τὸν ὸδν φοδῶ, γχαὶι τρροὐντοδῳ ουϑάσξ, φό- 

Ὅτι σύβαεν "τὸ "ροίημα κὸ ὁ Θεὰρτᾶζε κ, ἐν ἀρισειισκανεὶ 

ῃ ὰ ὩὉ ὡ , “ὦ . ᾿ ἘῸΝ τὶ δον στ ὰ Ἷ ᾿ «ἘθἘῈ . Ὥ ᾿ς ᾿. ἡ. ΑΝ : 4 : ν ἘΣ ὴ ς:. Η ΔΝ  ν ΓΙ] ΕΝ ΤΥ Ότα "Ὁ ἐταῦνδν " 

": υ ΨΗΣ Σ κὰν τ 15]. χάὶ ἐπιςρεψὰ Υ δον, ἃ ξ8.. Αἰεκ. Ὑπέβψὶς » 4. εὐξραὴ ε ας, ἀατὶ 7" φὰ ρηθφῇ (ζωύμμνωίν, 
, πὸ Ὁ ἔψη 2} ἐπιξρμψεν, 157. 1ς0,.2ς3 5.6 ᾿ΑΙεχὶ ΜΥΘΥ τοο ἄα!α “ΣΝ, α.βαβοτε κϑο, Νεῖ, Ιᾷῖ. παρα τῶν συνϑεμάτων) 
ὰ Ι. εἶπεν ὁ τ Πρ ε} Ῥοηϊῖ τὰ ἀμνόν ΤῊ ἥης ὠὁΠΊ. ᾿ δαρα τῶν ἡμτων, 68." " παρᾶ υῇ Ἐκ δ Ὁ, δδ8." Ἂν παρὰ ΒΕ 

Δβὰ. ἐκ βμναιότης 2 ατροὺ κ:2. πῶτρ,.. Πρ Ὁ" “τῶν τ τὰ 4) Αἰες... ς ν᾿ Α͂ΟΝ ᾿ 
᾿Εἰὶ περισσὸν ὅτι ἐγέ- - ΣΙ]. Και περισσὸν] α καὶ δ δ: “Κὰ ΣΤ ΟΟ ἘΠῚ ι ΙΧ. κῷ ὅς τερ ἰσσὸν] καὶ περισσως ΠΝ ̓ 

Ή ΡῈ ἢ ἜΝ φαϊα: ΣΝ οἱ νεῖ. Ταῖς ' 

Ρε  βε 55. 1ού, 253. (ΑΙρκ. Ἰεῷτ ὑπρόα) « ὅτι ἐδίδαξε] καὶ εδὲ- 
’ Ἐαχλησίαςὴς σοφός} 

: λαξαι) φυλασσον 147, 157, ἰῷ, 

“298. (ο "Ν περ κα τρό, 747, 157, 160, 22, 261. ΑΙά. καὶ εδι- ̓ 
“3 ὑαε αὐὐοῦν χρδι, ̓ Ἰβονόμαι ἄτι Ὦσο, οτε, 598. ἐχαὶ, σί λάξοι» τῷ 

ταὶ χα). ἔτι ἐδίδαξεν. (ευπὶ καὶ ἸΒζοΓ ὑπ ς05) ΑΙαχ.. ἀαΐμε. ; 

᾿ κρ σοὶ 2). Ἴ, οτι -τ66,. Ἰδήδδδι. ἐνὶ ̓ μαξιηθαίονια Ὑλν ' σὺν "τὸν ̓ ἄνϑρωπο" συν τὸν λαον 323» 222. ε συν. 

. Ε)ιανηρέϊος ΑὐΛΑΖ; μιὰ ἐαις Ναιταρι, ος νι ροηχὰ δι, οὐ: 
(τότ. πηατᾷ. μὲ ἱμ Ε4.) 148, 296, 

ΣΝ ̓Αἴεχς. φυλὰι χασνὸν (γί. φυλαϑδυἈ Ἀ φεξ. Ὑυ- 

μὲ βίος Ἰειαρχηβίξς αέρτς να θ. ἀν τεξ τος 
βιδλια ποιῆσαι 147. 1ζ7}}ᾧ ς9. Α οὐχ ἐς .] και ονχκ ῆσαι βιθλίᾳ 

᾿Ήια να πὴν: ΠΕᾺ (  ηνρίς Ῥοραίμη ϑακῥαῖς τὸ ὅς] Ργαί το, ̓ς 43,.14 ἐν Ὰ γῴό, (τύ ἸΔῊΣ δὰ ΟΝ “ν ἀμ 26ι:. ἘΝ λόπωσις 
' ἰσατο χαὶ πρευνῆσε καὶ χατεσχιυασε παραθολας τό, "φόι. ἐν τ οὐδ τὴς ̓  κΑ ὅκος Ὶ 

κἀ ΣΝ ἂς .ἀ ΔΆ. ποὖνν ἘῚ αὐὐάῖγο εο9 ῥέοε!, Φι τ ίσκ: ἐϑνη ρα μάρ Ἔτσι... ΧΗ]. ἀκετεδααε Ρή απ ρελα γρδγν Ἔ Ἶ 

υεγόία. Νεῖ. 141. ἐξιχνιάσεται) ἐξιχνίασε ΑΙά, 
Χ. Πολλὰ ἐζήτησεν] πολλα δὲ ἐζητησεν ιοό. ἘἘχχλησιαςὴς] 

Ριρράμ. ὁ 23, τοό, 147,1 (59, 361. λόχονς, ϑελήματος] λόγους 
ζωῆς Οοάεχ υπὺς ϑεῖριὶ. καὶ γεγραμμένον] χαὶ συνεγραψῶν 3 23» 
4ῤϑις δι, χεγραμμθρῃς ιοό, 298. Βαρεῖ καὶ ἱπ, “μαγ, τυΐπογε ΑἼεχ. 

ας ἰδ: 
3. νεῖ. ᾿ : ἄκκε] αχβεται “ἢ, ΤῊ Ξῃ ὁ ϑύλασσι ὀτλφλεᾳ τα τοό, ι 

1479 17. 1.90, 253, 261, 298, φυλαξον 2ζ4. ὅτι τῶτο δο.] ἦος ο 

ἐπὲπι ονιπὶς ἀο»ο. Νοῖ. Αἵ. ὃ ἄνϑ᾽ ρωπος] αὖ 23, 1ού, 147, 157» 

Ἴζο, ἸΘῚ, 348, δρό. Οὐρὶ. μα: τ 446.εῖ παν  πυν 

. ΣΙΝ. Ὅτι σύμπαν} οτι κὰν Ἴοσ," δ, ὌΒΕΡ ἷ το ΚΘ ΔΩΝΝΝ “Ὅτι 
χαὶ γγραμμένῳ, ἕο. δὴ δυ, ἸΔΕῚ εἰ νν ἰδέτει νεδε φεγόα, σετίλαιὶε. σύμπαν" -ξξεὶ] ἵλξα γὰρ ὃ 5 Θεὸς τύμποὸν {) ποίδανοσιδιι. ροῖ. 

' ᾷ, ϑὲ. καὶ γεγραμ.. εὐϑύτ.] καὶ γράφειν εὐθύτητα 8 Οοάϊοςς Ἴδιν. οἂρ: 7: ὁ Θεὸς ὥξαὶ ἀξεί Δ Θὲος 23, τὸδδ 1.7, 1ς7, 169, »ἤ 
δεῖ. εὐθύτητος] ἴω 23,283. λόγες ἀῶ ὦ ὑὐὼ ὧλη- τι, 248, 292, Ἂς, 2.4. 206, 208. ΚΟσπρὶ.᾿ ΑἸδΧχ. ΠΑΥἤΆη. ἱ. 4.γ4. ᾿ “1... 

δείας 8. Οοάϊεςε, ϑεγεῖῖς νος τς ὌγΠΙΠ), ΑἸεχον. “13,275. ἐδ πρίσ! Ὲ ἐξ πρισὶν "δ 46,»461: Οοπῆϊι. 
ΧΟ τὰ βέκιντρα] ὁ α τὰ. δι. Οήρρη. ΠᾺ 441. “ἴον ΠΗ δι.) ᾿Αροῆ. Οήβεπ: Ἀἴπδη; Ογτῆ]. ΑἹόδ: 1. οἶς, - ἐν καγπῷ παριωραμίνῳ] 
καὶ ὡς. ὅλοι ἃς. δὴ δι. Ἐπ ἢ Τ᾿ καὶ ὡς ἧλοι ̓ἰσωθέμενοὶ (ὑπγαβ)" ἀπὸ περι πάντὸς παροῥαϑεντός, 2:3." 412 οπιπὶ “εοη!ἐδηροὰν Ὗ δι. ἅτ. ἐὰν " 
σὰ ὧν γιγραμμάῳν ἐ ἐς, ποιμένος ἑνός. Ὕ ̓Οράϊοες ϑεγρὶϊ. πεφυ- ᾿ἀγαϑὸν] εαὖ τε τε ἀΐγαϑον 33, τοῦδ᾽, ἔχ, (τότι “ραῖτν ῬΆσι. ΑΔ αν :-ἰ. “ις 

τευμένοι ᾿σεπυρωμενοι 1], τού, 147, 1.57» 150, ιόι, 248, 2ζ4, 26:1, ἄγαϑον 14}, Τρ. καὶ Τ' ἰὰν "πονηρόν ἔαν κε ἈΟΜ] οὐ 3, 147. χαὶ {4 
᾿ 296, ὩΝ Αἰά. ᾿πεπῳρωμενο, ((ς)᾽ 2ζ2. εἶα αἰμμπι εοηβαὶ Οὐγευ. 1. ἐᾶν τε πονηρον 1οῦ;᾿ 1ς7, ΐ 50, 461: Αἰά. “αὶ λ τι μᾶλον 161. τηᾶΓρ. 
ἀκ 557: ΩΣ φεεὶ, Ν᾿ εἴ. 1, νυϊε.. ᾿ οὗ παρὰ ἅς. τὰ δα. αρπι.} α καὶ ΟΥΑΙ. ΑἸεχ, ν᾿. 2)ς. 
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ΑΡΡΕΝΔΠΙΧ 

“ ΟΟΝΤΙΝΕΤ Αὐδετοι Ιητεγργεΐυτῃ Οτγαοογυηὶ Εσαρτηθηΐδ ὅζο. δά Ἐοοϊεβαβεη, εχ Οοαὐϊουηι ἘΠΑΓΕΙΒισαν 
ἀείμτηρίΔ. Οὐοάϊςοςβ ἤηραϊ! 1!(ἀςπλ πυχαεγὶβ ἀςῇρηῃαπίυγ αυϊδυβ ἴῃ Ἰρίο Γἰδτο. ᾿ 

ΟΑΡ, 1. 1. Ἐκχκχλησιας 8] Α. κωλεϑ' 161, 248. ἴο. νοχ Ηεῦτγαα ΠΡ. 6. κυκλοῖ κυκλῶν] Α. κυκλι κυκλον 

161, 248. 8. ἀπὸ ἀκροάσεως] οἱ ὅ. τέ ἀκᾶσαι 252. ὁ. τὸ γενησόμενον] Α. τὸ ἐσόμενον 252. Ἐδπάσῃι ἰεέϊιο- 

ΠΟΙᾺ τῳ Σ. δάίογι δὶς 248. 17. Κἂὶ ἔδωκα δτο.] Ε' τερίοπες βογυτῃ νεγδογυτὰ (ογίρίατῃ εἱξ ἴῃ πιᾶγρ. Α. οὐ 
κετάι ἐν τῷ Ἑδραίκῳ. 252. καί γε τοῦτο ὅζε.] Α. οτι πρὸς τοῦτο ἐξὶν νομὴ ἄνεμου. 2 52. ΟΥ Ηδεχαρῖα ἴῃ ἰος. 

ΟΑΡ. “Π- 3. κατεσκεψάμην εἰ ἡ καρδία ὅζς.7 Σ. διενοηϑὴν εν τὴ καρδια μου 252. Οὐοὐοχ 248. σοηίεητι ουπὶ 

Ηεχαρὶ. 4. ςξ,ς ἑλκύσει] Θ. ελκυσαι. ὡς γαρ οινος μεϑυσκει τὴν χαρδιαν' ὅτῳ καὶ σαρξ τὴν ψυχὴν. 161. ἴῃ (οάϊος 

248. Δαἀάἀη!ταπχαπίιπι ὡς γάρ οινος ὄχεα, ϑοῃο]ϊατι ἀρΡρο]]Δῖασ. ς. πᾶν καρποῦ) Α. χαξτίμον 252. 183. περίσ- 
σειώ τῇ ̓ ἀμώ ΧΕΙ Ε Ἰξειθῆς Βογαπὶ νογθογατη 1η πηᾶγρ. (ογιρίυπι οἰξ : ἐξς σιχος οὗ κειται παρ᾽ Ἑδραιοις ουδὲ 
πασιν τῶν δ. 2 52. 14. συντάντημα ἕν ὅζε .] Σ. «παντημῶ τὸ αὐτὸ ομοιως ἐν ἀπαντήσει στάσιν αὐτοις. 252. 

ἽΟΑΡ. ΠῚ. 18. ὅτι διακρινεῖ δζε. ϑοἢιο]. τὰ ἐλεγξαι αὐτες ὃ Θεὸς, καὶ τοῦ δπξαι αὐτοῖς. 248. [Ιῃ ἨΕΧΆΡ]15 τῳ 

᾿Αλλ. δάἀίογιδαπταγ μθος νεγδα, εἴ ἴῃ Οοάϊοε 2:2. 6 γορίοης πογυπὶ ἴῃ τηᾶγρ. (ογιρίυτη εἰΐ : ὃ κοσας παρ ̓ Ἐδ. 
ραιοις-----τὸ ἐλεγζαι αὐτὰς ὁ Θεος. Σ. καὶ τὰ δειξζαι αὐτοῖς. 10. συνάντημα) Σ. συμζολα 252. (οάϊς. 161. εἰ 248. 
συμξαμα ουπὶ ἨξεχΧαΑρ 5. ; 

ΟΑΡ. Γ. 4. ὅτι οὐκ ἔςι ὅζο.} Σ. οὐ γαρ εςε χρειά αζρονων 252. Οοάεχ 248. μαβεῖ οὐ παρεςι οὐτὰ Ἠεχαρ]!5. 

ζ. τοῦ ἐξαμαρτησαι]. Σ. ὡς τι ζαμαρτ. ιόι. Οοάεχ 248. ὡςε. Μοηϊδυςοῆ. ὡςε ἐξαμάρτειν τῶ Αλλῳ ΔαοΓΙΌΙ. 

ΟΕ Ἡεχϑρὶ. πος. 7. ὑψηλὰ ἐπ᾽ αὐτοῖς] Σ. υψήλστεροι ἐπάνω αὐτῶν 161,252. (Οἄεχ 248. μαδεὶ υψηλστερος, 

48 οἰϊ Ἰεᾶϊο των Ηχαρὶ. 
ΟΑΡ. ΥἹ. 7. οὐ πληρωθήσεται] Θ. οὐ χορτασϑησεται" οἶγε εἰς τόπον ἕνα μι 252. ἔς, ἤης οἵγε εἰς ὅζς. 

248. 

ΟΑΡ. Ὑ]]. 3. δώσει ἀγαϑὸὺν δς.] Σ. προσέξει τὴ διάνοια 248,252. [ιεξτο ἘΔ Οη 5. Κοπιδηϑο: τῷ Σ. δά͵ὰ- 71 ἜΝ τς δ υϑ 
αἸςαῖαγ ἴῃ Ηξςχαρ]!β, ᾳ. ἢ. 16. ματαιότητός μου] Α. ἀτμου μου 252. 426. περιφοράν] Α. πλανὴν 252. Σ. εν- 2, “4 ὅν ΩΣ 
γοιαν ϑορυξωδὴ 248. ΟΥ, Ηεχαρὶα ἴπ ἰος. 28. μιῷ τῇ μιῷ ὅζο.] Σ. ἔμπροσϑεν (6) εὑρεῖν λογισμὸν 252. Α. ἕν προς " “ψ--ὰ 
ἕν ευρεῖν λογίσμον 248. οαπὶ ΗΕΧΑρ]15. 230. τίς οἶδε σοφοὺς] Α. τις ὧδε σοῷος. Σ. τις ὅτος σοῷος. 252. ὁ}. 2:77 

ΟΑΡ. ΥἹΙ. 5. οὐ γνώσεται ῥημώ πονηρὸν] Σ. οὐ πειρωϑησεταί πραγματος πονηρδ᾽ τὸ πάϑειν τι πονήρον γινωσκειν 

εἰπε ρήμα πονῆρον 248. ἴη Ἰεξδχίοης Σ. ΡΟΙΪὲῈ πονηρου αἀάϊτυγ: τὸ παϑειν ὅζο. (δὰ ργὸ ϑοβοὶο βαθεο. 252. 
6. ὅτι γνῶσις δζς.] ἡ γαρ γνωσις τῇ ανϑρωπου- πολλὴ κατ᾽ αὐτῷ. 252. ἤης ἢ}15 ῥγϑῆχίβ : Θυγαπηδοῆι ἰεέτϊο εῆςε 

νἱάετυγ, (εἀ αἰτοῦ ἃ (ὐοάϊος 248. 4υϊ Βαθεῖ ἡ γαρ κακωσις ὅζς. συγ ἩεχΧαΑρ] 18, 4. οὗ, ἴῃ Ιος. 15. καὶ αὐτὸ 
συμπροσέται αὐτῷ] Σ. ὃ μονον συμπροόσεξαι αυτω 16Ὶ, 248. ἤς, ηἸῇ ὃ μονω, 252. Αρυά Μοπεβυςοπίαπι Ἰεέζιο τὸ 

Σ. εἰϊ οὐ μονον δς. Οἵ. ΠΕΣΕΡΙΗ 

ΟΑΡ. ΙΧ. τ. καί γε ἀγάπην δις.] Σ. πρὸς τε δὲ οὐ φιλίαν, 5δὲ ἐχθρῶν ἐπιξφαται ὁ ανϑρωπος. 248. υοσάπι. οοη- 

(επτῖς Μοπιβυςοῃ. οἵ εἰίλπι Νοία ἰη Ἐά. Βομα. Οοάεχ τόι. μαδεῖ προς τι δὲ, τ 6 ]1ὰ8 νΘΓῸ 252. προσέτι δὲ. 

2. Συνάντημα ἣν] Σ. ἀπαντα ομοιῶ 248, 252. (ΟΥ, Μοηίβυς. ἴῃ ΙοςΣ. ς. μισϑὺς] Σ. ἐπικαρπια 252. 11. τοὺς 
δυνατοῖς ὁ πόλεμος] Σ. το κρατῆσαι πολέμου τω σοῷω 248. Ὠ)εείξ δἀαϊίατηδηῖ. τω σοῷω εἴ ἴῃ ΗδεχΑρ]!5, οἱ 

ἰη Νοῖ. δά Εά. οῃι. 4. ςξ. Ῥεγίίηεγε νιάςίυγ δὰ σοζηγηδίίοη ργοχίηγχε (54. 17. ἐν ἀναπαύσει] Σ. μετὰ 
προσηνιῶς, μάλλον “ κραυγὴ εξεσιαζοντος εν ἀνοητοις. 248. ἧς εἴα, αἱ νἹάείυγ, 161. Ἐλδηάδηχ ᾿ς ομοσα τω 

Αλλῳ Δαίογιδις Μοηζίιο. [Ιη Νοῖῖβ νεγὸ δά Εά. οῃ. ϑομοϊτυπὶ ες ἀϊοιίυτγ. 

ΟΑΡ. Χ. 3. καί γε ἐν ὁδῷ ὅζς. Σ. ἀλλα μὴν καὶ εν οδὼ ὁ αῷρων περιπάτων ἄνοητος 252. ΟΥ, Μοηίβυς. ἴῃ 1ος. 

εἴ ΝΟ Νοῖ. δὰ Εά. οπι. καὶ ὦ λογιεῖται] Σ. ἃ ὑπολαμθανει 248, 252. 4. τοὺ ἐξεσιάζοντος ὅζο.} Σ. ἀαρ- 
χοντικον ἐπελϑὴ σοί 252. εἴ ἤς, αἵ νάδίαγ, 16. (ὐάεχ 248. μαρεῖ ἄρχοντος οαπὶ Ηεχαρὶ. εἰ Νοῖ. αἀ Βά. 

Άοηι. 4. εἴ. ς. ὡς ἀκόσιον ὅτο.7 Σ. εν αγνοια ἐζξελϑον εξ ἐμπροσϑεν τὸ ἐξεσιαζοντος ἀρχοντος 252. ὨεοΙξ νοχΧ αρ- 
χόντος ἴῃ (ὐοάϊος 248. εἰ τὰ ΗοΧΑρ 8: 6. Ἐδόθη ὁ ἄφρων δζο.] Σ. κείμενον αῷρονα ἐν υψει μεγάλω. Α. ἐδωκεν 
τον αφρονα ἐν υψωμαάσι μεγάλοις 252. Ηδδεῖ Ααυ]]α Ἰεϑιίοηεπι ἤπε ποπλης [πίεγργεῖς 248. ΟἿ, Ηεχαρ]α 

ἴῃ ἰος. εἰ Νοῖ. δὰ Εά. οπ!. 9. ᾿Εξαίρων] Σ. μετιιίρων 252. Οὐάϊοαβ 161. εἰ 248. υἱ εἰαπὶ Νοῖ. δὰ Εά. 
Άοηι. μετεώρων οαπὶ ΗεΧΑρ]158. 14. τί τὸ γενόμενον ὅζς.Ἶ Σ. τὰ προγενομενα, αλλ᾽ ὅδε τα ἐσομενα" τὰ πρὸ τοὺ 
κοσμου καὶ μέτώ τοῦ κοσμου οὐκ ἔγνω ὁ ἀγϑρωπος. 161. εἰ ἔς, ΠΙ͂ τὰ μετα τοῦ κοσμου, 248. (οάεχ 252. ἢάθεῖ 

τὰ προσγενομενώῶ, Ὠ0]]0 ἤρπο ργϑροῆίο : ἀοιηάς ῥγὸ ὀπίσω αὐτξ, οἱ λοιποι᾿ τὰ μετ ἄντον. 18. ᾿Εν ὀκνηρίαις τα- 

πενωϑήσεται] Σ. δ οκνήριαν κατενεχϑήσεται 252. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑὉ ΕΟΟΙΕΒΙΑΒΤΕΝ. 

ΟΑΡ, ΧΙ, 2 τοὺς ἑπτὰ]. Σ. ὥρῶωτὸις 252. ς. Ἔν αἷς οὐκ ἔφιν ὅζο.} Χν ἐπεὶ μὴ σιδὲς ἀτοτο πάρεξ αι ὁ ἀνεμάρ τότ. 
ἢς, συπὰ ἐςὶν Ρσὸ πάρεςαι, (εἀ ἀϑίηυς ἤρῃο ργβξῆχο, 252. Οοάδχ 248. Σ. ἔσει μὴ οιδας ποτθρον ἐξα! ὁ ἀνέρος, 

ιεπηδάπιοάυπι εἰς τη ΗδοΧΑρΪ!5, 4. ἢ. 8. καὶ ἀυάμς ὅζς.7 Σ. ἜΤΟΣ τῶν ἜΝ κ. τ᾿ λ.--σεν αἷς απα- 

᾿ σάις ἐλευσετάις Τὸ μὴ ται 2352. ΟΥ. Ηρχαριὶ. 1η ἰος. 
ὍΑΡ, ΧΙ]. 2. ἕως οὗ μὴ σκοτισϑῃ] Σ. λιν σκοτῖσει 252. οξ Η ἐθιι, καὶ ΒΑ Ἔ Σ, χα πάλιν 

ἀναςρεψαι τῆς νεφελας μετά τὸν νετον. 252. 3. καὶ ἡργησαν αἱ πρράδῥμν, Σ. καὶ χασαφγηθωσι; αἱ μολαι Δ. 5.2.. 
Ρδυ]ο δἰμκες Μοηϊδας. φιοςυηι οοηίεητιε Οοάεχ 248. 4. καὶ ἀνωτήσεται ὅζο.] Σ. καὶ παυσεταν ᾧδνη τὰ φρῦ- 
ϑιου 252. καὶ ταπεινωθήσονται ὅζς.] Α. και κλεισϑησώται παντά τὰ τὴς ὠδὴς 248. : ΤΣ φιοαις «λοσϑηνω- 
ται οάεχ τότ. ἴῃ Ηδεχαρὲὶς νοσο εἴ κλιϑήσωται, Ρτοχίσης δὰ Ηερσ. Ἱγῶ). ς. παὶ διασκεδασϑῆ κα ἡ κώππαρις] 

Σ. καὶ διαλυϑὴ ἡ ἐπίπονος 248. Α. καὶ καφπευσει ἡ κώσπαρις. καὶ διαλυϑὴ ἡ σπίπονος 252. (ΟἿ. Νοῖ. ἰὰ Ἐκ, οι. 
6. καὶ συννρῆ τὸ τὸ ἀνθ έμιον] Σ. καὶ ϑλασϑη τὸ τεριφερες 252. (ὐοὐεχ 248. μαδεῖ ἐλάθη, φιδ εἶ ἰεέξιο Ἀδοτε- 

βαυς. εἰ Νοῖ, τὴ Εά. οῃμ. καὶ συντωῆ ὑδρία] Α. καὶ δλαμη λντξωσὶς τοῦ χρυσίου 252. 9. ἄκθρωπω] Δ. ΣΧ. 
λάον 252. 1[0. ἐζήτησεν ᾿Εκκλησιάσης] Δ. καὶ ἠρευγησεν καὶ πκατισχευάσεν παρορίας 252. Οοὗεχ 248. μερεὶ Σ. 

᾿ κατεσκευασεν παροιμιαξης συγ ἩΕΧΩρΡΙ. εἰ Νοι. δὰ ΕΔ, στα, ϑελήματορ] Α. χρειας. ϑοΐ,. χρειωδως χ48. ὃς; 
ᾳφύοαχυς ἴῃ Νοῖ. λά Ἐὰ. Ἀοῃν. (οάοχ 252. νος. χρειωδεις τῳ Σ. πα)υάϊοαῖ. ΥΙάς Ηεχαρὶα, εἰ ΝΝος, ἴῃ ἴος, 

11. συνϑεμώτω Α. συγτωγμάτων. συναντημώτων 161. Α. συγτώγματων 252. ἴῃ Ἠοχαρ]» τὼ Αλλῳ φὐοτιδέςυς 

Ἰεθῖιο σωτωγματων, υἴ ΘἴΔ) ἘΟΑΠΊΜΕΊΩΣ αυογαπι υδγιτηαις τη ΟΟαϊςο .248." εἴ ἴῃ’ Ναι. «ἀ Ἐκ, οε. 
ϑο που εἷς ἀϊοῖτυτ. 14. ἐν παντὴ παφέωραμένω] 1Σ. ἂν “ταῦτε περὶ πῶωτος παφορίϑοτος 161, 248. ἢς, πε “ν᾽ 
παᾶντι, 252. ὃἷ οἴίατλ Μοηίξυς, (εἀ ἴω Οοάϊος 2.52. πογησϑη Ἰπίογργεῖ8 εἰς οταϊἤϊιηι. 


